+

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان :االربعاء  ١٥ذو الحجة سنة ١٤٤١ھـ .الموافق  ٥اب سنة ٢٠٢٠م
رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ٧٠٩:

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻓﻬرس اﻟﻌدد
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع

٣٤٦-٣

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ
رﻗم ااﻟﻌدد)(٧٠٩
ﻣن رﻗم١٦٩٦٦٥-١٦٩٣٢٧ :
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اعالن الجريدة الرسمية

10/10/2018

:تاريخ ايداع الطلب

rebhiawadallah&partners
co/ perfectsolutions
forconstructions
chemicals
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address al rsaifah/industrial area , P.O.Box: 15,
13710

الحلول المثالية لكيماويات البناء/شركة ربحي عوض ﷲ وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١٣٧١٠ ,١٥:ب. ص، المنطقة الصناعية/الرصيفة

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

Applicant for
P.O.Box 15 -13710 al rsaifah/industrial
Correspondence
area
Trademark
169650
Class
1

المنطقة الصناعية/ الرصيفة١٣٧١٠ -١٥ ب.ص

عنوان التبليغ

Date of

10/10/2018

Applicant Name:

Goods/Services
Adhesive tile

1

الصنف

١٦٩٦٥٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الصق البالط
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تاريخ ايداع الطلب:

24/04/2019

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

آي بيه اس كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٤٥٥دبليو .فيكتوريا ستريت  ،كومبتون  ،كاليفورنيا ٩٠٢٢٠
 ،الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
1
الصنف
١٦٩٦٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد الصقة لالستخدام الصناعي والتجاري والصق)مذيب( اسمنتي ومواد أولية )أساسية(
للمواد الالصقة ولالصق )مذيب( االسمنتي.

24/04/2019

Date of

Applicant Name:
IPS Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 455 W. Victoria Street, Compton,
California 90220, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169660
Class
1

Trademark

Goods/Services
Adhesives, for industrial and commercial use, solvent cements,
and primers for adhesives and solvent cements.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/04/2019

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

آي بيه اس كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٤٥٥دبليو .فيكتوريا ستريت  ،كومبتون  ،كاليفورنيا ٩٠٢٢٠
 ،الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
1
الصنف
١٦٩٦٥٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد الصقة لالستخدام الصناعي والتجاري والصق)مذيب( اسمنتي ومواد أولية )أساسية(
للمواد الالصقة ولالصق )مذيب( االسمنتي.

24/04/2019

Date of

Applicant Name:
IPS Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 455 W. Victoria Street, Compton,
California 90220, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169659
Class
1

Trademark

Goods/Services
Adhesives for industrial and commercial use, solvent cements,
and primers for adhesives and solvent cements.
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Date of

05/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BASF SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen/
Rhein, Germany

:تاريخ ايداع الطلب

باسف اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، راين/  الودويجشفان٣٨  شتراسيه-  بوش- كارل

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169358
Class
1

05/12/2019

1

الصنف

١٦٩٣٥٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

NATUPHOS
Goods/Services
Chemicals for use in industry and science, as well as for use in
agriculture, horticulture and forestry (with the exception of
fungicides and preparations for killing weeds and destroying
vermin); Chemicals and organic compositions for use in the
manufacture of food and beverages, enzymes for use in the
manufacture of animal feeds, additives (Chemical-) for use in
the preparation of animal foodstuffs, additives (Chemical-) for
use in the manufacture of animal foodstuffs.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ولالستخدام في الزراعة والبستنة والحراجة،مواد كيماوية لالستعمال في الصناعة والعلوم
)باستثناء مبيدات الفطريات والمستحضرات إلبادة األعشاب الضارة وإبادة الھوام(؛ المواد
 االنزيمات،الكيميائية والمركبات العضوية الستخدامھا في صناعة المواد الغذائية والمشروبات
 المضافات )الكيميائية( لالستخدام في إعداد المواد،لالستخدام في صناعة األعالف الحيوانية
. المضافات )الكيميائية( لالستخدام في تصنيع المواد الغذائية الحيوانية،الغذائية الحيوانية
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Date of

05/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BASF SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen/
Rhein, Germany

:تاريخ ايداع الطلب

باسف اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، راين/  الودويجشفان٣٨  شتراسيه-  بوش- كارل

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169352
Class
1

05/12/2019

1

الصنف

١٦٩٣٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

NATUGRAIN
Goods/Services
Chemicals for use in industry and science, as well as for use in
agriculture, horticulture and forestry (with the exception of
fungicides and preparations for killing weeds and destroying
vermin); Chemicals and organic compositions for use in the
manufacture of food and beverages, enzymes for use in the
manufacture of animal feeds, additives (Chemical-) for use in
the preparation of animal foodstuffs, additives (Chemical-) for
use in the manufacture of animal foodstuffs.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ولالستخدام في الزراعة والبستنة والحراجة،مواد كيماوية لالستعمال في الصناعة والعلوم
)باستثناء مبيدات الفطريات والمستحضرات إلبادة األعشاب الضارة وإبادة الھوام(؛ المواد
 االنزيمات،الكيميائية والمركبات العضوية الستخدامھا في صناعة المواد الغذائية والمشروبات
 المضافات )الكيميائية( لالستخدام في إعداد المواد،لالستخدام في صناعة األعالف الحيوانية
. المضافات )الكيميائية( لالستخدام في تصنيع المواد الغذائية الحيوانية،الغذائية الحيوانية

8

تاريخ ايداع الطلب:

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كولميف لمواد البناء المتخصصة ش.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

منطقة جبل علي الصناعية ،المنطقة الصناعية  ،٣قطعة -٤٧٩
 ،٥٩٩دبي ،ص.ب  ،١٢٣٨٠٨االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
1
الصنف
١٦٩٦١٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد الكيميائية العازلة )االسمنت( باستثناء الدھانات ،دھانات )مستحضرات كيميائية
لالستخدام في الصناعة( ،مركبات كيميائية مضادة للحمض ،راتنجات االكريليك غير المعالجة،
مواد الصقة لبالط الحائط ،مواد الصقة لألغراض الصناعية ،المعاجين

13/01/2020

Date of

Applicant Name:

COLMEF BUILDING
MATERIALS
SPECIALITIES L.L.C
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jebel Ali Industrial Area, Industrial Area
3, lot 479-599. Dubai, P. O. Box 123808,
United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169618
Class
1

Trademark

Goods/Services
Waterproofing chemicals (cement ) except paints; Paints
(chemical preparations for the manufacture); Acid proof
chemical compositions; Acrylic resins unprocessed; Adhesives
for wall tiles; Adhesives for industrial purposes; Putty.
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169621
Class
2

Goods/Services
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and
products against deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
coatings; anti-corrosion agents; pigments; raw natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
2
الصنف
١٦٩٦٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مواد الحافظة ضد الصدأ ومنتجات مقاومة لتردي األخشاب،دھانات وورنيش وورنيش اللك
 معادن، راتنجات طبيعية خام، أصباغ، عوامل مضادة للتآكل، طالءات، مثبتات لون،أصباغ
.في صورة رقاقات ومسحوق للنقاشين ومھندسي الديكور وعمال الطباعة والفنانين
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/09/2019

اسم طالب التسجيل:

معين فارس عثمان عزوني /مصنع االنوار لمستحضرات التجميل

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

االردن
مؤسسة فردية

Mueen Faris Othman
Azzuni/Al Anwaar
Cosmetice Factoy
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Marka al shamalieh , P.O.Box: 230216,
111123

ص.ب  ١١١١٢٣ -٢٣٠٢١٦ماركا الشمالية /شارع عاصم
بن عمير
3
الصنف
١٦٩٦٤٩

Applicant for
P.O.Box 230216 -111123 Marka al
Correspondence
shamalieh
Trademark
169649
Class
3

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ماركا الشمالية /شارع عاصم بن عمير  ،ص.ب,٢٣٠٢١٦:
١١١١٢٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد الدجميل  ,الصابون  ,مضادات للتعرق  ,مواد عطريه  ,امالح استحمام ليست لغايات
طبية  ,مستحضرات تجميلية لالستحمام  ,اقنعة تجميلية ,رذاذات النعاش رائحة الفم ,
مستحضرات الوقاية من الشمس  ,كولونيا  ,ماء الكولونيا  ,مستحضرات تجميل الرموش,
شامبو  ,مستحضرات ازالة طالء األظافر  ,مراھم ألغراض التجميل  ,كريمات تبييض البشرة
 ,مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة  ,مستحضرات تجميل للجسم  ,مستحضرات تجميل
للشعر  ,مستحضرات تجميل لغايات التنحيف  ,مناديل ورقية مشربة بغسوالت لوشن
تجميلية  ,بيروكسيد الھيدروجين ألغراض التجميل

04/09/2019

Date of

Applicant Name:

Goods/Services
Cosmetics, shaving preparation, Soap , Antiperspirant
(toiletries ) Aromatic (essential oils) bath salt not for medical
purposes, path (cosmetics preparation , beauty Mask, Breath
freshening spray, sun protection preparation, eau de cologne,
Eyelashes cosmetics preparation / Hydrogen Peroxide for
cosmetics purposes, petroleum jelly for cosmetics purposes,
nail polish remover preparation, Cosmetics preparation for Hair
, cosmetics preparation for body
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تاريخ ايداع الطلب:

22/09/2019

اسم طالب التسجيل:

محمود محمد حسين الباش

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mahmoud Mohmmad
Huessein Al Bash
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman- ,Jordan , third floor –Mecca Mall
١١١٨٤ ,٨٤١١٥٣ :Box.O.P

عمان  ،مكة مول  ،الطابق الثالث  ،االردن ،
ص.ب١١١٨٤ ,٨٤١١٥٣:
الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٦٩٦١٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طالء االظافر )مناكير (

22/09/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169616
Class
3

Trademark

Goods/Services
Nails Polish
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة سما الصحراء لصناعة المنظفات

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

االردن
ذ .م .م
عمان  -الجاردنز  ،ص.ب١١١٩١ ,٩٥٩٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩١ -٩٥٩٥عمان  -الجاردنز

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٤٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شامبو للشعر والجسم

13/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

sama al sahra for
Detergent industry co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -jardenz , P.O.Box: 9595, 11191

3

Applicant for
P.O.Box 9595 -11191 amman -jardenz
Correspondence
Trademark
169546
Class
3

Goods/Services
Shampoo for hair and body
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Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

sama al sahra for
Detergent industry co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -jardenz , P.O.Box: 9595, 11191

13/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سما الصحراء لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١١٩١ ,٩٥٩٥:ب. ص،  الجاردنز- عمان

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

 الجاردنز-  عمان١١١٩١ -٩٥٩٥ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٥٤٧

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 9595 -11191 amman -jardenz
Correspondence
Trademark
169547
Class
3

Goods/Services
detergents materials

3

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد التنظيف
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة سما الصحراء لصناعة المنظفات

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

االردن
ذ .م  .م
عمان  -الجاردنز  ،ص.ب١١١٩١ ,٩٥٩٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩١ -٩٥٩٥عمان  -الجاردنز

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٤٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شامبو للشعر والجسم

13/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

sama al sahra for
Detergent industry co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -jardenz , P.O.Box: 9595, 11191

3

Applicant for
P.O.Box 9595 -11191 amman -jardenz
Correspondence
Trademark
169548
Class
3

Goods/Services
shampoo for hair and body
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ابراھيم محمد ابراھيم الشلفاوي

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

عمان -المقابلين -شارع عبدﷲ بن مبارك  ،ص.ب,٩٢٢٧٨:
١١١٩٢
ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢٢٧٨٩عمان -المقابلين
١٦٩٥١٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مناديل مبلله ليست لالستعمال الطبي

13/10/2019

Date of

الصنف

3

Ibrahim Mohammad
Ibrahim al shalfawi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -muqabllin -abdullah bin mubark
street , P.O.Box: 92278, 11192
Applicant for
 P.O.Box 922789 -11192 ammanCorrespondence
muqabllin
Trademark
169519
Class
3

Goods/Services
)wet WIPES (non medicalted
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تاريخ ايداع الطلب:

16/10/2019

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

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ،٢رو دو بون نوف ٧٥٠٠١ ،باريس

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م مص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٤٤٧

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مزيل الروائح الكريھة لالستخدام الشخصي؛ منظفات أسنان؛ الشامبو؛ بلسم للشعر؛ غسول
)لوشن( للشعر؛ مستحضرات العناية بالشعر التجميلية؛ جل لالغتسال؛ جل لالستحمام؛
الصابون؛ الصابون المع َّطر؛ أمالح االستحمام المع ّطرة؛ مستحضرات االستحمام الرغوية
ألغراض تجميلية؛ مستحضرات التبرج؛ كريم وغسول )لوشن( وحليب مع ّطر للجسم؛ حليب
التنظيف الستخدامات الزينة؛ كريمات التجميل؛ ماء الكولونيا؛ ماء العطر؛ ماء التواليت؛
العطور الصلبة؛ المنتجات العطرية؛ العطور؛ مستحضرات تعطير الجو؛ عناصر أساسية
لعطور الزھور؛ أكياس معطرة للبياضات؛ مستحضرات للحالقة؛ الزيوت ألغراض تجميلية؛
زيوت العطور؛ الزيوت العطرية؛ زيوت االستحمام.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءLB :
رقم االدعاء١٩١٠١٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٤/١٦ :

16/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169447
Class
3

Trademark

Goods/Services
Deodorants for personal use; dentifrices; shampoos; hair
;conditioners; hair lotions; cosmetic hair care preparations
shower gels; bath gels; soaps; perfumed soaps; scented bath
salts; bubble bath preparations for cosmetic purposes; make-up
;preparations; scented body creams, lotions and milks
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; eau de
;Cologne; eau de parfum; eau de toilette; perfumes in solid form
perfumery; perfumes; air fragrancing preparations; bases for
flower perfumes; sachets for perfuming linen; shaving
preparations; oils for cosmetic purposes; perfume oils; scented
oils; bath oils.
Priority claim: Claim Country: LB
Claim No.: 191010
Claim Date: 16/04/2019
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Date of

31/10/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammed Hatahet Bin
Adel (Al Adel Commercial
Warehouse)

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Syria, Damascus, Sahat Almuhafaza, Bor
Said Street, Hatahet Building 2 floor.
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169581
Class
3

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices;
kohla, Mascara, Nail varnish, blusher, compact powder,
foundation, Lipsticks, eye & lips pencils, eyebrow pencils,
perfumes, skin care creams, hair dyes, deodorants, shampoos

31/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

(محمد حتاحت بن عادل )مستودع العادل التجاري

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية

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

 شارع، ساحة المحافظة، دمشق،الجمھورية العربية السورية
٢ بناء حتاحت ط،بور سعيد

3

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٥٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات،مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس
 غسول، مستحضرات تجميل، عطور وزيوت عطرية، صابون،تنظيف وصقل وجلي وكشط
 مكياج، بودرة وجه، حمرة خدود، طالء اظافر، مسكرة، منظفات أسنان كحلة،)لوشن( للشعر
 صبغات، كريمات عناية بالبشرة، عطورات، اقالم عين وشفاه وحواجب، احمر شفاه،اساس
. مزيالت التعرق والشامبو،شعر
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Date of

05/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

05/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

ديبنھامز ريتيل لمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

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

، جيه جي١  سي١  دبليو، لندن، اكسفورد ستريت٣٤٨-٣٣٤
انجلترا

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
169523
Class
3

-٣٣٠٨ ب.مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص
 عمان١١١٨١
الصنف
١٦٩٥٢٣

Goods/Services
Perfumery; aftershave lotion; preparations and substances all
for laundry use; waxing, polishing, cleaning, scouring and
abrasive substances and preparations; non-medicated
toiletries; cosmetic preparations; skin care preparations;
antiperspirants; perfumes; body sprays and eau de cologne;
essential oils; pot pourri; dentifrices; depilatory preparations;
toilet articles; shampoos; soaps; sun-tanning preparations;
shaving preparations; bath salts (not for medical purposes);
beauty masks; bleaching preparations for cosmetic purposes;
pumice stone; cotton wool and sticks for cosmetic purposes;
non-medicated talcum powder for toilet purposes; emery; false
eyelashes; false nails; nail care preparations; nail varnish; hair
colorants; dyes, lotions, waving, styling preparations and spray
for hair; incense; tissues impregnated with cosmetic lotions;
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic
preparations for the care of babies' and infants' bodies; paint
stripping preparations; sandpaper; shoe polish and wax.

3

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
العطور؛ لوشين ما بعد الحالقة؛ مستحضرات ومواد للغسيل والكي؛ مواد ومستحضرات
 جلي وكشط ؛ مواد التواليت غير الطبية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات، صقل،تشميع
العناية بالبشرة؛ مضادات التعرق؛ العطور؛ رذاذات للجسم وماء الكولونيا؛ الزيوت العطرية؛
مزيجات من اوراق الورد المجففةالمعطرة؛ منظفات أسنان؛ مستحضرات ازالة الشعر؛ ادوات
التواليت؛ الشامبو؛ الصابون؛ مستحضرات التسمير؛ مستحضرات الحالقة؛ أمالح استحمام
ليست الغراض طبية؛ أقنعة تجميلية؛ مستحضرات قصر ألغراض التجميل؛ حجر الخفاف؛
غزل وأعواد قطنية الغراض التجميل؛ مسحوق التالك غير الطبية ألغراض الزينة؛ مسحوق
سحج )سنفرة(؛ رموش مستعارة؛ أظافر مستعارة؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ طالء أظافر؛
 اصباغ ورذاذ )سبراي( للشعر؛،( غسول )لوشن، تجعيد،ملونات للشعر؛ مستحضرات تسريح
البخور؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت)لوشن( تجميلية؛ مستحضرات تجميل لغايات التجميل؛
مستحضرات تجميل للعناية بأجسام االطفال والرضع؛ مستحضرات ازالة الدھان؛ ورق سحج
.)للسنفرة(؛ ملمع وشمع لالحذية
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Date of

20/11/2019

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

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
169336
Class
3

Goods/Services
Cleaning preparations, Bleaching preparations (decolorants) for
cosmetic purposes, Bleaching preparations(laundry), bleaching
salts, color removing preparations, fabric softeners in its liquid
form , laundry bleach , laundry blueing, laundry preparations ,
stain removers, washing preparations, polishing preparations,
soaps for personal use, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices, creams, dry cleaning preparations,
shaving preparations, moisturizing substances for skin
bleaching preparations, scouring solutions, toiletries, makeup ,
washing preparations, skin whitening creams, skin care ,
soaking laundry preparations, beauty masks

20/11/2019

: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

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
3
الصنف
١٦٩٣٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات قصر, مستحضرات قصر )مزيالت الوان (اغراض التجميل,مستحضرات تنظيف
 ملينات لالقمشة بحالتھا, مستحضرات ازالة االلوان, امالح قصارة,(االقمشة )غسيل المالبس
, مزيالت البقع, مستحضرات للغسيل والكي, نيلة للغسيل, قاصر للغسيل والكي, السائلة
عطور وزيوت عطرية،صابون لالستخدام الشخصي, مستحضرات صقل,مستحضرات غسيل
مستحضرات تنظيف, كريمات, منظفات اسنان،  غسول )لوشن( للشعر،مستحضرات تجميل,
, مواد تواليت, محاليل جلي, مستحضرات تنظيف ونرطيب الجلد, مستحضرات الحالقة,جاف
, مستحضرات العناية بالبشرة, كريمات تبيض البشرة,مستحضرات غسيل,مساحيق مكياج
 اقنعة تجميل، مستحضرات نقع الغسيل
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تاريخ ايداع الطلب:

09/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة بيت الشرق للعطور

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -وسط البلد

ص.ب  ١١٩١٠ -٦٨٨عمان –الجبيھه شارع ياجوز ,مجمع
عجين
3
الصنف
١٦٩٥٢١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
من اجل معطر ارضيات ،ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل
والكشط والصابون ومحاليل الشعر  ،سائل جلي ،جل ارضيات .شامبو حمام .شامبو شعر.
العطور والزيوت العطريه ،مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل ،منظفات
سائله،مستحضرات تنظيف االسنان ,صودا الغسيل للتنظيف،مستحضرات غسل المالبس،
ملينات االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس.

09/12/2019

Date of

Applicant Name:

Bait Alshaarq for
Fragrences
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -down town

Applicant for
P.O.Box 688 -11910 amman –Aljbayha,
Correspondence
yajouz St Ajeen
Trademark
169521
Class
3

Goods/Services
floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel,
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents,
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents,
laxatives for clothes used in laundry.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة بيت الشرق للعطور

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -وسط البلد

ص.ب  ١١٩١٠ -٦٨٨عمان –الجبيھه شارع ياجوز ,مجمع
عجين
3
الصنف
١٦٩٥٢٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
من اجل معطر ارضيات ،ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل
والكشط والصابون ومحاليل الشعر  ،سائل جلي ،جل ارضيات .شامبو حمام .شامبو شعر.
العطور والزيوت العطريه ،مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل ،منظفات
سائله،مستحضرات تنظيف االسنان ,صودا الغسيل للتنظيف،مستحضرات غسل المالبس،
ملينات االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس.

09/12/2019

Date of

Applicant Name:

Bait Alshaarq for
Fragrences
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -down town

Applicant for
P.O.Box 688 -11910 amman –Aljbayha,
Correspondence
yajouz St Ajeen
Trademark
169520
Class
3

Goods/Services
floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel,
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents,
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents,
laxatives for clothes used in laundry.
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

12/12/2019

Applicant Name:
MEGA DISPOSABLES S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 148 Dekelias street, 13678 Aharnes,
Greece

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه. ميجا ديسبوزابيلز اس
يونان
شركة اجنبية

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

 اليونان، اھارنيس١٣٦٧٨ ، ديكيلياس ستريت١٤٨

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169368
Class
3

12/12/2019

3

الصنف

١٦٩٣٦٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Pom Pon
Goods/Services
Make-up removing preparations; tissues impregnated with
make-up removing preparations; cleaning pads impregnated
with cosmetics; cotton balls for cosmetic purposes; cotton wool
for cosmetic use; cotton wool balls for cosmetic use; make-up
pads of cotton wool.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات إزالة المكياج؛ المناديل المشربة بمستحضرات إزالة المكياج؛ فوط التنظيف
المشبّعة بمستحضرات التجميل؛ كرات قطنية ألغراض تجميلية؛ القطن الطبي الستعماالت
.التجميل؛ كرات القطن الطبي الستخدامات التجميل؛ فوط وضع الماكياج من القطن
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Date of

23/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Al Mas National Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 22236, Jeddah 3185, Albalad
District- Gold Street- Hasan Saraj
Building - third floor - Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169451
Class
3

Goods/Services
Air fragrancing preparations; Aloe vera preparations for
cosmetics purposes; Aromatics [essential oils]; Baths
(Cosmetic preparations for—); Cedarwood (Essential oils of—);
Cosmetic kits; Cosmetics; Creams (Cosmetic-); Creams (Skin
whitening -); Deodorants for human beings or for animals;
Douching preparations for personal sanitary or deodorant
purposes [toiletries]; Eau de Cologne; Dyes (Cosmetic—);
Essential oils; Ethereal essences; Flowers (Extracts of—)
[perfumes]; Fumigation preparations [perfumes]; Hair lotions;
Incense; Ionone [perfumery]; Joss sticks; Make-up; Oils for
cosmetic purposes; Oils for perfumes and scents; Perfumery;
Perfumes; Scented water; Scented wood; Skin care (Cosmetic
preparations for—); Sun-tanning preparations [cosmetics];
Sunscreen preparations; Toilet water; Toiletries

23/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الماس الوطنية
سعودية
شركة اجنبية

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

-  حي البلد – شارع الذھب،٣١٨٥  جدة،٢٢٢٣٦ ب.ص
 المملكة العربية السعودية-  الدور الثالث- عمارة حسن سراج
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٤٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عطور ]زيوت، مستحضرات صبار األلوفيرا ألغراض التجميل،مستحضرات تعطير الجو
، أطقم تجميل، زيوت عطرية من خشب األرز، مستحضرات تجميلية لإلستحمام،[عطرية
 مزيالت روائح كريھة، كريمات لتبييض البشرة، كريمات تجميلية،مستحضرات تجميل
 مستحضرات اغتسال ألغراض صحية شخصية أو إلزالة الروائح،لإلنسان أو الحيوان
، خالصات أثيرية، زيوت عطرية، أصباغ تجميلية، ماء الكولونيا،[الكريھة ]مواد تواليت
، بخور، غسوالت )لوشن( للشعر،[ مستحضرات تبخير ]عطور،[خالصات زھور ]عطور
، زيوت للعطور والروائح، زيوت ألغراض التجميل، مكياج، عود البخور،[أيونون ]عطر
، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، خشب معطر، ماء معطر، روائح عطرية،عطور
 مستحضرات الوقاية،[مستحضرات إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس ]مستحضرات تجميل
 مواد تواليت، كولونيا،من الشمس
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Date of

23/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Al Mas National Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 22236, Jeddah 3185, Albalad
District- Gold Street- Hasan Saraj
Building - third floor - Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169442
Class
3

Goods/Services
Air fragrancing preparations; Aloe vera preparations for
cosmetics purposes; Aromatics [essential oils]; Baths
(Cosmetic preparations for—); Cedarwood (Essential oils of—);
Cosmetic kits; Cosmetics; Creams (Cosmetic-); Creams (Skin
whitening -); Deodorants for human beings or for animals;
Douching preparations for personal sanitary or deodorant
purposes [toiletries]; Eau de Cologne; Dyes (Cosmetic—);
Essential oils; Ethereal essences; Flowers (Extracts of—)
[perfumes]; Fumigation preparations [perfumes]; Hair lotions;
Incense; Ionone [perfumery]; Joss sticks; Make-up; Oils for
cosmetic purposes; Oils for perfumes and scents; Perfumery;
Perfumes; Scented water; Scented wood; Skin care (Cosmetic
preparations for—); Sun-tanning preparations [cosmetics];
Sunscreen preparations; Toilet water; Toiletries

23/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الماس الوطنية
سعودية
شركة اجنبية

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

-  حي البلد – شارع الذھب،٣١٨٥  جدة،٢٢٢٣٦ ب.ص
 المملكة العربية السعودية-  الدور الثالث- عمارة حسن سراج
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٤٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عطور ]زيوت، مستحضرات صبار األلوفيرا ألغراض التجميل،مستحضرات تعطير الجو
، أطقم تجميل، زيوت عطرية من خشب األرز، مستحضرات تجميلية لإلستحمام،[عطرية
 مزيالت روائح كريھة، كريمات لتبييض البشرة، كريمات تجميلية،مستحضرات تجميل
 مستحضرات اغتسال ألغراض صحية شخصية أو إلزالة الروائح،لإلنسان أو الحيوان
، خالصات أثيرية، زيوت عطرية، أصباغ تجميلية، ماء الكولونيا،[الكريھة ]مواد تواليت
، بخور، غسوالت )لوشن( للشعر،[ مستحضرات تبخير ]عطور،[خالصات زھور ]عطور
، زيوت للعطور والروائح، زيوت ألغراض التجميل، مكياج، عود البخور،[أيونون ]عطر
، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، خشب معطر، ماء معطر، روائح عطرية،عطور
 مستحضرات الوقاية،[مستحضرات إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس ]مستحضرات تجميل
 مواد تواليت، كولونيا،من الشمس
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Date of

23/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Al Mas National Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 22236, Jeddah 3185, Albalad
District- Gold Street- Hasan Saraj
Building - third floor - Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169452
Class
3

Goods/Services
Air fragrancing preparations; Aloe vera preparations for
cosmetics purposes; Aromatics [essential oils]; Baths
(Cosmetic preparations for—); Cedarwood (Essential oils of—);
Cosmetic kits; Cosmetics; Creams (Cosmetic-); Creams (Skin
whitening -); Deodorants for human beings or for animals;
Douching preparations for personal sanitary or deodorant
purposes [toiletries]; Eau de Cologne; Dyes (Cosmetic—);
Essential oils; Ethereal essences; Flowers (Extracts of—)
[perfumes]; Fumigation preparations [perfumes]; Hair lotions;
Incense; Ionone [perfumery]; Joss sticks; Make-up; Oils for
cosmetic purposes; Oils for perfumes and scents; Perfumery;
Perfumes; Scented water; Scented wood; Skin care (Cosmetic
preparations for—); Sun-tanning preparations [cosmetics];
Sunscreen preparations; Toilet water; Toiletries

23/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الماس الوطنية
سعودية
شركة اجنبية

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

-  حي البلد – شارع الذھب،٣١٨٥  جدة،٢٢٢٣٦ ب.ص
 المملكة العربية السعودية-  الدور الثالث- عمارة حسن سراج
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٤٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عطور ]زيوت، مستحضرات صبار األلوفيرا ألغراض التجميل،مستحضرات تعطير الجو
، أطقم تجميل، زيوت عطرية من خشب األرز، مستحضرات تجميلية لإلستحمام،[عطرية
 مزيالت روائح كريھة، كريمات لتبييض البشرة، كريمات تجميلية،مستحضرات تجميل
 مستحضرات اغتسال ألغراض صحية شخصية أو إلزالة الروائح،لإلنسان أو الحيوان
، خالصات أثيرية، زيوت عطرية، أصباغ تجميلية، ماء الكولونيا،[الكريھة ]مواد تواليت
، بخور، غسوالت )لوشن( للشعر،[ مستحضرات تبخير ]عطور،[خالصات زھور ]عطور
، زيوت للعطور والروائح، زيوت ألغراض التجميل، مكياج، عود البخور،[أيونون ]عطر
، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، خشب معطر، ماء معطر، روائح عطرية،عطور
 مستحضرات الوقاية،[مستحضرات إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس ]مستحضرات تجميل
 مواد تواليت، كولونيا،من الشمس
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تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

إربان اوتفيترز ايرلند ليمتد

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

ايرلندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

30/12/2019

Date of

Applicant Name:

الطابق السادس ،ساوث بانك ھاوس ،بارو ستريت ،دوبلن ٤
ايرلندا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
١٦٩٦٥٧

Urban Outfitters Ireland
Limited
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6th Floor, South Bank House, Barrow
Street, Dublin 4 Ireland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
169657
Class
3

Trademark

SUMMARY
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون ،العطور ،الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل ،غسوالت )لوشنات( الشعر،
مستلزمات التواليت ،مستحضرات تنظيف الجسم والعناية بالجمال ،كريمات البشرة ،كريمات
الغسل ،الكريمات )مستحضرات التجميل( ،المرطبات ،منظفات البشرة ،غسوالت )لوشنات(
البشرة ،ھالميات )جل( الجسم ،ھالميات )جل( الوجه ،زيوت الوجه ،أمصال الجمال ،أقنعة
البشرة ،احمر خدود ،غسوالت )لوشنات( الجسم ،مقشرات الجسم ،غسوالت الجسم ،أقنعة
التجميل ،مزيل العرق لالستخدام الشخصي ،أقالم الحواجب ،الكحل ،ظالل العيون ،بودرة
الوجه ،بريق الوجه والجسم ،منظفات الوجه ،كريم خافي عيوب الوجه ،ماكياج الوجه ،أقنعة
الوجه ،كريم أساس ،ماكياج كريم األساس ،البريق ألغراض التجميل ،بلسم الشعر ،جل
الشعر ،زيوت الشعر ،مراھم عطرية للشعر ،شامبو للشعر ،رذاذ الشعر ،كريم اليدين ،كريم
العيون ،البخور ،مرطب الشفاه ،ملمع شفاه ،قلم تخطيط الشفاه ،أحمر الشفاه ،الماكياج ،مزيل
الماكياج ،الماسكارا ،مرطبات غير الطبية لالستخدام على البشرة والشفاه ،عطور ،مسحوق
للماكياج ،كريم مسمر البشرة ،أمالح االستحمام غير الطبية ،مستحضرات العناية بالبشرة غير
الطبية وبالتحديد رذاذ الجسم ،مستحضرات العناية بالبشرة غير الطبية وبالتحديد مرطبات
الجسم ،علب مستحضرات التجميل التي تباع كاملة مع مستحضرات التجميل أو مستلزمات
التواليت ،مستحضرات العناية بالرموش ،بريق الوجه والجسم ،ماء كولونيا وبخاخات الجسم
والروائح العطرية لالستخدام الشخصي ،ماء تواليت وماء عطري وماء معطر وكريمات مابعد
الحالقة.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCA :
رقم االدعاء١٩٩٥٢٥٥ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/١٢ :

Goods/Services
;Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions
toiletries; body cleaning and beauty care preparations; skin
creams; washing creams; creams (cosmetic); moisturizers; skin
cleansers; skin lotions; body gels; face gels; face oils; beauty
serums; skin masks; blush; body lotion; body scrub; body
wash; cosmetic masks; deodorant for personal use; eyebrow
pencils; eyeliner; eyeshadow; face powder; face and body
glitter; facial cleansers; facial concealer; facial make-up; facial
masks; foundation; foundation make-up; glitter for cosmetic
;purposes; hair conditioner; hair gel; hair oils; hair pomades
hair shampoo; hair spray; hand cream; eye cream; incense; lip
;balm; lip gloss; lip liner; lipstick; make-up; make-up remover
;mascara; non- medicated balms for use on skin and lips
perfume; powder for make-up; skin bronzer; non-medicated
bath salts; non- medicated skin care preparation, namely, body
;mist; non-medicated skin care preparations, namely, body balm
;cosmetic cases sold complete with cosmetics or toiletries
eyelash care preparations; face and body glitter; eau de
cologne, body sprays, fragrances for personal use; eau-detoilette, eau-de-perfume, scented water, aftershaves.
Priority claim: Claim Country: CA
Claim No.: 1995255
Claim Date: 12/11/2019
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Date of

31/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Hashtag Trading FZE
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ajman, 45056

Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor
Trademark
169543
Class
3

31/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ھاشتاج تريدينج م م ح
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

٤٥٠٥٦ ,عجمان

3

Goods/Services
mint essence essential oil , hydrogen peroxide for cosmetic
purposes, hair lotions*, canned pressurized air for cleaning and
dusting purposes, hair conditioners, antiperspirant soap, petroleum
jelly for cosmetic purposes, cloths impregnated with a detergent for
cleaning, hair dyes, hair colorants, bath salts, not for medical
purposes, dentifrices*, oils for cosmetic purposes, oils for cleaning
purposes, oils for perfumes and scents, laundry preparations,
preparations for cleaning dentures, antiperspirant soap, cleansing
milk for toilet purposes, smoothing preparations starching , teeth
whitening strips, neutralizers for permanent waving, soap for foot
perspiration, eyebrow cosmetics, oils for perfumes and scents,
soap for brightening textile, denture polishes, hydrogen peroxide
for cosmetic purposes, greases for cosmetic purposes, cakes of
soap, deodorant soap, cosmetic preparations for skin care,
depilatories, depilatory wax, hair straightening preparations
The registration of this mark does not give owners the right to use
word (glycerin)if used separately from the mark

١١١٧١ -٧١١١٦٥ ب.عدنان احمد للملكية الفكريةص
الدستور
الصنف
١٦٩٥٤٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 * غسول, بيروكسيد الھيدروجين ألغراض التجميل, خالصة النعناع زيت عطري
 مستحضرات ترطيب, ھواء مضغوط في علب ألغراض التنظيف وتنفيض الغبار,الشعر
 األقمشة المشرَّ بة, الھالم البترولي ألغراض التجميل, الصابون المضاد للتعرق,الشعر
 لغير الغايات، أمالح االستحمام, ملونات لشعر, أصباغ للشعر,بالمنظفات للتنظيف
, الزيوت الستخدامات التنظيف, زيوت ألغراض التجميل, * منظفات األسنان,الطبية
 المستحضرات لتنظيف أطقم,  مستحضرات غسل المالبس,زيوت للعطور والروائح
, مستحلبات التنظيف لغايات الزينة, الصابون المضاد للتعرق, األسنان االصطناعية
, مبطالت تجعيد الشعر الدائم, شرائط تبييض األسنان, مستحضرات تنعيم تنشية
 صابون, زيوت للعطور والروائح, مستحضرات تجميل الحواجب,صابون لتعرق األقدام
 بيروكسيد الھيدروجين ألغراض, ملمعات أطقم األسنان,النسيج ليصبح ناصع اللون
, صابون إلزالة الروائح الكريھة, قطع الصابون, مواد دھنية ألغراض التجميل,التجميل
 مستحضرات, الشمع الزالة الشعر, مزيالت الشعر,مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة
تمليس الشعر
(glycerin) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169622
Class
3

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use;
preparations and products for polishing, cleaning, buffing,
degreasing, abrading, stripping; polishing cloth and paper,
abrasive paper; abrasives agents; abrasive silicon carbide.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٦٢٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات ومنتجات للتلميع والتنظيف،مستحضرات تبييض ومواد أخرى لغسل المالبس
، عوامل صنفرة، ورق صنفرة، قماش وورق تلميع،والصقل وإزالة الشحوم والسحج والتريد
.كربيد سيليكون صنفرة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تشجيانغ جينغھوي كوزماتيكس شير كو ال تي دي

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

zhejiang jinghui
cosmetics share co.,ltd

ص.ب  ١١١٨٤ -٨٤١٣١٠عمان  /شارع بكين
١٦٩٥١٥

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address no.8, anshang road niansanli street yiwu
city zhejiang province china

رقم  ٨انشانغ رود نيانسانلي ستريت ييوو سيتي تشجيانغ
بروفينس ،الصين

الصنف

23/01/2020

Date of

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميل ؛ اقنعة تجميلية ؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة ؛ عطور ؛ طالء
الشفاه ؛ زيوت اثيرية ؛ منظفات اسنان  ،شامبو ؛ حليب منظف لغايات الزينة ؛ مزيالت البقع.

Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 amman / bakeen
Correspondence
street
Trademark
169515
Class
3

Goods/Services
;cosmetics: beauty masks ; cosmetic preparations for skin care
; perfumes ; lipsticks ; ethereal oils ; dentifrices ; shampoos
cleansing milk for toilet purposes ; stain removers
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Date of

23/01/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Zhejiang Jinghui
Cosmetics Share Co.,LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.8, Anshang Road Niansanli Street Yiwu
City Zzhejiang Province China
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 amman / bakeen
Correspondence
street
Trademark
169658
Class
3

Goods/Services
cosmetics: beauty masks ; cosmetic preparations for skin care;
perfumes ; lipsticks ; ethereal oils ; dentifrices ; shampoos ;
cleansing milk for toilet purposes ; stain removers
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (nyc scents)if used separately from the
mark

23/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة تشجيانغ جينغھوي كوزماتيكس شير كو ال تي دي

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 انشانغ رود نيانسانلي ستريت ييوو سيتي تشجيانغ٨ رقم
 الصين،بروفينس
 شارع بكين/  عمان١١١٨٤ -٨٤١٣١٠ ب.ص
3

الصنف

١٦٩٦٥٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تجميل ؛ اقنعة تجميلية ؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة ؛ عطور ؛ طالء
. شامبو ؛ حليب منظف لغايات الزينة ؛ مزيالت البقع، الشفاه ؛ زيوت اثيرية ؛ منظفات اسنان
nyc )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهscents
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تشجيانغ جينغھوي كوزماتيكس شير كو ال تي دي

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

zhejiang jinghui
cosmetics share co., ltd

ص.ب  ١١١٨٤ -٨٤١٣١٠عمان /شارع بكين
١٦٩٥١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميل ;اقنعة تجميلية; مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة ; عطور ; طالء
الشفاه ; زيوت اثيرية ; منظفات اسنان  ،شامبو ; حليب منظف لغايات الزينة ; مزيالت البقع
.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address no.8, anshang road niansanli street yiwu
city zhejiang province china

رقم  ٨انشانغ رود نيانسانلي ستريت ييوو سيتي تشجيانغ
بروفينس  ،الصين

الصنف

23/01/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 amman bakeen
Correspondence
street
Trademark
169514
Class
3

Goods/Services
cosmetics ; beauty masks ; cosmetic preparations for skin care
;; perfumes ; lipsticks ; ethereal oil ; dentifrices ; shampoos
cleansing milk for toilet purposes; stain removers.
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DIRAMODE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1, rue John Hadley, 59654 Villeneuve
d'Ascq, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169655
Class
3

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use,
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, shoe
polish; adhesives for cosmetic purposes; soaps, perfumery
products, toilet water, essential oils, deodorants for human
beings or for animals; cosmetics; hair lotions; dentifrices;
make-up preparations ; make-up removing preparations;
shaving preparations; toiletry preparations; cleansing milk and
oils for toilet purposes; tissues impregnated with cosmetic
lotions; sun-tanning preparations [cosmetics]; shampoos;
incense; scented wood; potpourris [fragrances]

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ديرامود
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، فيلينوف دو آسك٥٩٦٥٤ ، رو جون ھادلي،١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٦٥٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مستحضرات التنظيف،مستحضرات تبييض ومواد أخرى لالستخدام في غسل المالبس
 منتجات، صابون، مواد الصقة لألغراض التجميلية، وملمع أحذية، والجلي والكشط،والتلميع
، مواد تجميل، مزيالت روائح للبشر أو للحيوانات، زيوت أساس، ماء زينة،عطرية
، مستحضرات إزالة مواد التجميل، مستحضرات تجميل، مساحيق أسنان،مستحضرات للشعر
 منديل مشربة، لبن وزيوت تنظيف ألغراض الزينة، مستحضرات زينة،مستحضرات حالقة
، خشب معطر، بخور، شامبو،[ مستحضرات تسفع ]مواد تجميل،بمستحضرات تجميل
.[معطرات ]عطور
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تاريخ ايداع الطلب:

17/02/2020

اسم طالب التسجيل:

محمود عبد الرحمن عواد المصري

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الزرقاء -وادي الحجر شارع الشيخ سالمة ابو خرمة مقابل
صالة الورود لالفراح
 الزرقاء -وادي الحجر شارع الشيخ سالمة ابو خرمة مقابلصالة الورود لالفراح
3
الصنف
١٦٩٤١٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مناديل مبللة مشربة للمسح على جسم الطفل

17/02/2020

Date of

Applicant Name:

Mahmoud Abdel Rahman
Awwad Al Masri
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi alhajar –alsheikh- salameh
abu khorma st against alworood halls
Applicant for
- wadi alhajar -alsheikh
Correspondence
Trademark
169418
Class
3

Goods/Services
wet wipes for baby's skin
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Date of

27/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SAMER AL GADDAH
INTERNATIONAL
GENERAL TRADING CO.
L.L.C
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office No. 2 , Mohammed Ali Al Falasi
Building , Naief , Deira – Dubai – UAE
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
169334
Class
4

Goods/Services
“Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels (including motor spirit
Special condition: The trademark is specified in colors: Black,
Red and white

27/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.سامر القداح العالمية للتجارة العامة ذ

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 نايف، مقابل فندق كينج سكوير،٤٠٠  بناء رقم،٢ محل رقم
 االمارات العربية المتحدة، دبي،ديرة
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
4
الصنف
١٦٩٣٣٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وقود )بما في، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، مزلقات،زيوت وشحوم صناعية
(ذلك وقود المحركات
 األسود و األحمر و األبيض: العالمة محددة باأللوان:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

23/01/2020

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

شركة ديمير لالستثمارات التجارية ذ.ذ.م
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -شارع وصفي التل  -عمارة الخفجي ،
ص.ب١١١٩٦ ,٩٦٢٤٩٣:
ص.ب  ١١٩١٠ -٢٣٢٣عمان  -شارع وصفي التل  -عمارة
الخفجي
4
الصنف
١٦٩٤٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فحم

23/01/2020

Date of

Applicant Name:
demir tradinig est
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - wasfi al tal st - khafjeh build,
P.O.Box: 962493, 11196
Applicant for
P.O.Box 2323 -11910 amman - wasfi al tal
Correspondence
st - khafjeh build
Trademark
169428
Class
4

Goods/Services
coal
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Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Amal Mahmoud &Raed
Khaleel Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address marka ,abdelmahdi alshmailh , P.O.Box:
688, 11910

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة امل محمود ورائد خليل

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١٩١٠ ,٦٨٨:ب. ص، شارع عبد المھدي الشمايلة، ماركا

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

شارع عبد المھدي الشمايلة،  ماركا١١٩١٠ -٦٨٨ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 688 -11910 marka ,abdelmahdi
Correspondence
alshmailh
Trademark
169522
Class
4

Goods/Services
Dust removing preparations, beeswax, candles,
nightlights [candles], and perfumed candles.

4

الصنف

١٦٩٥٢٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. ( شمعه ليليه )الشموع. الشموع. شمع العسل.مستحضرات ازاله الغبار
اشموع معطره
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Date of

14/04/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SHANDONG LUOXIN
PHARMACEUTICAL
GROUP STOCK CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Luo 7 Road, High & New Technology
Industries Development Zone, Linyi,
Shandong 276017, China

Goods/Services
medicine nostrum in the nature of natural remedy preparations
for the treatment of cardiovascular and cerebrovascular
diseases, respiratory diseases, genitourinary diseases, immune
disorder, metabolic diseases, neurological diseases, digestive
diseases, psychiatric diseases and cancer.

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.شاندونج ليوكسين فارماسوتيكال جروب ستوك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 ھاي اند نيو تيكنولوجي اندستريز ديفيلوبمنت، ٧ ليو الشارع
 الصين،٢٧٦٠١٧  شاندونج،  ليني، زون
١١١٩٠ -٩٢٥٥٠١ ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
٤ مجمع عمان التجاري )الفريد( ط-  العبدلي- االردن-عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
169511
Class
5

14/04/2019

5

الصنف

١٦٩٥١١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات لعالج أمراض القلب واالوعية،عقار سري التركيب على شكل عالج طبيعي
 واالمراض العصبية،  واالمراض النفسية وامراض التمثيل الغذائي، الدموية وامراضھا
 واالمراض المتعلقة بالحمية،  وامراض االيض،  واالمراض المستعصية، والجھاز الھضمي
. والطب النفسي والسرطان، الغذائية
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تاريخ ايداع الطلب:

28/10/2019

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

اف .ھوفمان -الروش أيه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
F. Hoffmann-La Roche AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grenzacherstrasse 124, CH 4070 Basel,
Switzerland

جرينزاشير شتراسيه  ،١٢٤سي اتش  ٤٠٧٠بازل ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤١٥

الصنف

28/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169415
Class
5

Trademark

GAZYVA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في علم األورام وعلم المناعه

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in oncology and
immunology
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

29/10/2019

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman/bayader wadi al-seer/Saleem Bin
Hareth St , Amman, P.O.Box: 182400,
11118
Applicant for
P.O.Box 182400 -11118 Amman/bayader
Correspondence
wadi al-seer/Saleem Bin Hareth St
Trademark
169494
Class
5

29/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ادوية الحكمة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

،  عمان،  شارع سليم بن الحارث/البيادر/عمان
١١١١٨ ,١٨٢٤٠٠:ب.ص

5

 شارع سليم بن/البيادر/ عمان١١١١٨ -١٨٢٤٠٠ ب.ص
الحارث
الصنف
١٦٩٤٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

FIXURIC فكسيوريك
Goods/Services
Pharmaceutical Product uesd to treat gout.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات طبي يستخدام لعالج مرض النقرص
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لصناعة االدوية
االردن

اعالن الجريدة الرسمية

29/10/2019

Date of

Applicant Name:

Arab Pharmaceuticals
Manufacturing Company
: JORDAN

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

السلط-االردن  ،ص.ب١١١١٨ ,١٨٢٤٠٠:

Salt-Jordan, P.O.Box: 182400, 11118

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -١٨٢٤٠٠السلط-االردن

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٩٣

Applicant for
P.O.Box 182400 -11118 Salt-Jordan
Correspondence
Trademark
169493
Class
5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات طبية لالستخدام البشري-ادوية

الصنف

5

Nationality
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Goods/Services
Medication For Human use-Pharmaceuticals
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ISDIN S.A.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Calle Provencals 33 08019 Barcelona,
Spain

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.اسدين اس
اسبانيا
شركة اجنبية

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

 اسبانيا، برشلونة٠٨٠١٩ ،٣٣ كالي بروفنكالس

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169350
Class
5

28/11/2019

5

الصنف

١٦٩٣٥٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

BEXIDENT
Goods/Services
Pharmaceuticals and medical preparations for oral care;
Pharmaceuticals and medical preparations for periodontal
disease, gingivitis disease, canker sores, oral cavity ulcers,
tooth decay; Pharmaceuticals and medical preparations for
reducing the inflammation and regenerating the gums and oral
mucosa in periodontal treatment

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الطبية للعناية بالفم؛ المستحضرات الصيدالنية
والمستحضرات الطبية لعالج أمراض اللثة والتھاب اللثة والتقرحات وتقرحات تجويف الفم
وتسوس األسنان؛ المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الطبية للحد من االلتھابات
وتجديد اللثة والغشاء المخاطي الفموي كوسيلة لعالج اللثة
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

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

باسف اس اي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BASF SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen/
Rhein, Germany

كارل  -بوش  -شتراسيه  ٣٨الودويجشفان  /راين ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٤١

الصنف

05/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169341
Class
5

Trademark

NATUPHOS
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المكمالت الغذائية ومستحضرات الحمية؛ مكمالت للحمية الغذائية من اإلنزيمات ،مكمالت
للحمية الغذائية للحيوانات؛ االنزيمات الھاضمة،

Goods/Services
Dietary supplements and dietic preparations; enzyme dietary
supplements, dietary supplements for animals; digestive
enzymes.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

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

باسف اس اي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
BASF SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen/
Rhein, Germany

كارل  -بوش  -شتراسيه  ٣٨الودويجشفان  /راين ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٥٧

الصنف

05/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169357
Class
5

Trademark

NATUGRAIN
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المكمالت الغذائية ومستحضرات الحمية؛ مكمالت للحمية الغذائية من اإلنزيمات ،مكمالت
للحمية الغذائية للحيوانات؛ االنزيمات الھاضمة،

Goods/Services
Dietary supplements and dietic preparations; enzyme dietary
supplements, dietary supplements for animals; digestive
enzymes.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

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
١٦٩٣٦٧

الصنف

10/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169367
Class
5

Trademark

VYNKELLA
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:

10/12/2019

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
١٦٩٣٦٠

الصنف

10/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169360
Class
5

Trademark

VYNDAMAX
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:

12/12/2019

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

ميجا ديسبوزابيلز اس .ايه.
يونان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MEGA DISPOSABLES S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 148 Dekelias street, 13678 Aharnes,
Greece

 ١٤٨ديكيلياس ستريت ١٣٦٧٨ ،اھارنيس ،اليونان

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤١١

الصنف

12/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169411
Class
5

Trademark

Iasi
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حفاضات لمرضى السلس البولي؛ المناديل لسلس البول؛ البناطيل الصحية الماصة لمن يعانون
من سلس البول؛ السراويل على شكل حفاظات لسلس البول؛ بطانات السراويل للسلس
البولي؛ فوط السلس البولي؛ سراويل الحفاضات للسلس البولي؛ اللبادات المعدة لالستعمال
مرة واحدة للسلس البولي؛ الحفاظات لالستخدام لمرة واحدة فقط المصنوعة من السليولوز
للسلس البولي؛ حفاظات لالستخدام لمرة واحد لسلس البول؛ السراويل الداخلية الصحية؛
الفوظ الصحية؛ سدادات قطنية صحية؛ المناديل الصحية وبطانات السراويل؛ مناشف صحية.

Goods/Services
Diapers for incontinence; napkins for incontinets; absorbent
sanitary pants for incontinents; Incontinence diaper-pants; pant
liners for incontinents; Incontinence pads; nappy pants for
incontinents; disposable pads for incontinence; disposable
nappies made of cellulose for incontinents; disposable diapers
for incontinence; sanitary pants; sanitary pads; sanitary
tampons; sanitary napkins and panty liners; sanitary towels.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه  ،١٨٣٧٠الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤٠١

الصنف

12/12/2019

Date of

Applicant Name:
SANOFI PASTEUR INC.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Discovery Drive, SWIFTWATER, PA
18370, USA
Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169401
Class
5

Trademark

FLUPREVLI
من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللقاحات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٦٦٤٤٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/٠٧ :

Goods/Services
Vaccines.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4566443
Claim Date: 07/10/2019
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Date of

16/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SHANDONG LUYE
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.15 CHUANGYE ROAD, YANTAI HIGHTECH ZONE, SHANDONG ,PROVINCE
CHINA

Goods/Services
Medicines for human purposes; Chemico-pharmaceutical
preparations; ;Dietetic substances adapted for medical use
Medicines for ;Depurativesveterinary purposes; Preparations
for destroying noxious animals; Dressi ;Mothproof paperngs,
medical; Tissues impregnated with ;pharmaceutical lotions
.Teeth filling material

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.شاندونغ لويي فارماسوتيكال كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 شاندونغ، تيك زوون- يانتاي ھاي، تشوانجي روود١٥ .نمبر
 الصين،بروفينس
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169431
Class
5

16/12/2019

5

الصنف

١٦٩٤٣١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدوية لألغراض البشرية؛ المستحضرات الكيميائية الصيدالنية؛ مواد حمية معدة لإلستخدام
الطبي؛ مطھرات؛أدوية لغايات بيطرية؛مستحضرات إلبادة الحيوانات الضارة؛ ورق مضاد
.للعث؛ ضمادات طبية؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( صيدالنية؛ مادة حشو األسنان
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

18/12/2019

Applicant Name:

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

:تاريخ ايداع الطلب

بويھرنجر انجيلھايم انترناشيونال جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، انجليھايم٥٥٢١٨

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169416
Class
5

18/12/2019

5

الصنف

١٦٩٤١٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

RELESTAT
Goods/Services
Ophthalmic pharmaceutical preparations for the treatment of
allergic conjunctivitis
Special condition: The registration of this trademark is
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the
trademarks law

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للعيون لعالج التھاب الملتحمة التحسسي
( من قانون٣) ( فقرة٢١)  ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام المادة:اشتراطات خاصة
العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

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

اف .ھوفمان -الروش أيه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
F. Hoffmann-La Roche AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grenzacherstrasse 124, CH 4070 Basel,
Switzerland

جرينزاشير شتراسيه  ،١٢٤سي اتش  ٤٠٧٠بازل ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٨٣

الصنف

18/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169383
Class
5

Trademark

SUSVIMO
من اجل البضائع/الخدمات التالية
عوامل إعطاء الدواء

Goods/Services
Drug delivery agents
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تاريخ ايداع الطلب:

23/12/2019

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

اندستريستراسيه  ٦٦١٢٩ ،٣٥ساربروكين ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٤٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكريمات الطبية ،الكريمات الصيدالنية ،مراھم لطب العيون ،غسول العيون ،قطرات للعين،
مستحضرات لطب العيون ،مراھم العين.

23/12/2019

Date of

Applicant Name:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169453
Class
5

Trademark

Goods/Services
Medicated creams; pharmaceutical creams; ophthalmological
;ointments; collyrium; eye drops; ophthalmologic preparations
eye ointments.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ھينيغ أرزنيميتيل جي ام بي اتش آند كو .كيه جي

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ليبيغستراسيه  ٦٥٤٣٩ ،٢-١فلورشيم ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٤٧١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أدوية لعالج الدوخة )الدوار( بمختلف اسبابھا.

24/12/2019

Date of

Applicant Name:

Hennig Arzneimittel GmbH
& Co. KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Liebigstrasse 1-2, 65439 Florsheim,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169471
Class
5

Trademark

Goods/Services
Medicines for the treatment of vertigo of various origins.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/01/2020

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

نيبون سودا كو ،.ليمتد.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١-٢اوھتماتشي -٢تشوم ،تشيودا-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٦٠٩

08/01/2020

Date of

Applicant Name:
NIPPON SODA CO., LTD.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-1, Ohtemachi 2-chome, 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
169609
Class
5

Trademark

MIGIWA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبيدات الفطريات ،المبيدات الحشرية ،مبيدات األعشاب ،مبيدات العث والسوس ،مستحضرات
إلبادة الحشرات والطفيليات الضارة ،مبيدات اآلفات.

Goods/Services
Fungicides; Insecticides; Herbicides; Acaricides; Vermin
destroying preparations; Pesticides.
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nabat Agricultural and
Trading Co .Ltd .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman / Al medena Street- jordean ,
amman, P.O.Box: 6312, 11118
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Makkah street no
Correspondence
167 second floor
Trademark
169491
Class
5

Goods/Services
◌Agriculture
pesticide
ِ

13/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. م.شركة نبات للزراعة والتجارة م

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

،  عمان، االردن-  شارع المدينة المنورة/ عمان
١١١١٨ ,٦٣١٢:ب.ص
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.اص
- ٢ط
5
الصنف
١٦٩٤٩١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مبيد زراعي
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تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

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

آلكون إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو لويس ديفري  ،٦سي اتش ١٧٠١-فريبورغ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٦٦٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الطبية الخاصة بالعيون.

15/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169662
Class
5

Trademark

Goods/Services
Ophthalmic preparations.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

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

برلين-تشيمي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جلينيكر ويغ  ،١٢٥برلين ،١٢٤٨٩ ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٦٦٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج سرعة القذف وضعف االنتصاب والعجز الجنسي
واضطرابات المسالك البولية والجھاز البولي التناسلي والجھاز البولي.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر ودرجاته والبنفسجي ودرجاته واالسود.

15/01/2020

Date of

Applicant Name:
Berlin Chemie AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Glienicker Weg 125, Berlin, 12489,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169663
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of premature
ejaculation, erectile dysfunction, sexual dysfunction, urological,
urogenital and urinary tract disorders.
'Special condition: Claiming red & its' shades, purple & its
shades and black colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/02/2020

اسم طالب التسجيل:

محمود عبد الرحمن عواد المصري

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الزرقاء -وادي الحجر شارع الشيخ سالمة ابو خرمة مقابل
صالة الورود لالفراح
 الزرقاء -وادي الحجر شارع الشيخ سالمة ابو خرمة مقابلصالة الورود لالفراح
5
الصنف
١٦٩٤١٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فوط كبار السن تستخدم لمرة واحدة

17/02/2020

Date of

Applicant Name:

Mahmoud Abdel Rahman
Awwad Al Masri
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi alhajar –alsheikh- salameh
abu khorma st against alworood halls
Applicant for
- wadi alhajar -alsheikh
Correspondence
Trademark
169419
Class
5

Goods/Services
) Audlt diapers (disposable
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

27/02/2020

Applicant Name:
H.lundbeck A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ottiliavaj 9 2500 Valby Denmark

: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 وصفي التل-  عمان١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣ ب.ص
(٥٠٢) ( الطابق الخامس رقم٢٢٤) مجمع القدس رقم

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 928413 -11190 amman - wasfi altal street - al-quds complex no.(224) fifth
floor no (502)
169427
Class
5

27/02/2020

5

الصنف

١٦٩٤٢٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

NUOPTY
Goods/Services
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 migraines, pain, immune and
inflammatory disorders and diseases; pharmaceutical
preparations and substances for the prevention and treatment
of depression, sleep disturbances and anxiety; preparations,
substances, reagents and agents for diagnostic and medical
purposesdisorders and diseases; pharmaceutical preparations
used for the prevention, management and treatment of
headaches,

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من االضطرابات
واألمراض في الجھاز العصبي المركزي أو التي تولدھا أو تعمل عليھا ؛
المستحضرات الصيدالنية والمواد التي تعمل على الجھاز العصبي المركزي ؛
 المستحضرات الصيدالنية والمواد للوقاية.منشطات الجھاز العصبي المركزي
والعالج من األمراض واالضطرابات النفسية والعصبية ؛ المستحضرات الصيدالنية
المستخدمة في الوقاية من وعالج الصداع والصداع النصفي واأللم واضطرابات
الجھاز المناعي وااللتھابات واألمراض ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة
للوقاية والعالج من االكتئاب واضطرابات النوم والقلق ؛ االستعدادات والمواد
والكواشف واالدوات الغراض التشخيص واالغراض الطبية
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Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AlGadeed Pharmaceutical
Industries.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - shab - industrial city -8 street ,
P.O.Box: 66, 11512
Applicant for
P.O.Box 66 -11512 amman - shab Correspondence
industrial city -8 street
Trademark
169566
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical product(spasmolytic,sedative and carminative)

03/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الجديد للصناعات الدوائية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

,٦٦:ب. ص، ٨  ش- المدينة الصناعية-  سحاب- عمان
١١٥١٢
 ش- المدينة الصناعية-  سحاب-  عمان١١٥١٢ -٦٦ ب.ص
٨
5
الصنف
١٦٩٥٦٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
طارد للرياح ومھدئ- مستحضرات صيدالني)مضاد تشنج
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Date of

06/01/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG
DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169608
Class
6

Goods/Services
Unwrought or semi-wrought common metals; pipes of metal;
sleeves [metal hardware]; fittings of metal for building; railway
material of metal; bands of metal for tying-up purposes; clips of
metal for cables and pipes; small hardware of metal; buckles of
common metal [hardware]; nails; fittings of metal for furniture;
non-electric door bells of metal; locks of metal, other than
electric; padlocks; keys of metal; safes [strong boxes]; vice
claws of metal; tool chests of metal, empty; labels of metal;
bells for animals; rods of metal for welding; anchors;
identification bracelets of metal; weather- or wind-vanes of
metal; tree protectors of metal; traps for wild animals; works of
art of common metal; iron ores; monuments of metal; angle
irons of metal; props of metal; elbows of metal for pipes;
junctions of metal for pipes; valves of metal, other than parts of
machines; reinforcing materials of metal for pipes; collars of
metal for fastening pipes; staircases of metal; buildings,
transportable, of metal; fences of metal; building materials of
metal; scaffolding of metal; steel wire; ropes of metal; wall
plugs of metal; screws of metal; hinges of metal; hooks [metal
hardware]; pulleys of metal, other than for machines.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
6
الصنف
١٦٩٦٠٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أغلفة ]خردوات،  مواسير معدنية، معادن غير نفيسة غير مشغولة أو نصف مشغولة
 أشرطة من المعدن. مواد معدنية للسكك الحديدية،  تجھيزات معدنية للبناء، [معدنية
 االبازيم من،  خردوات معدنية صغيرة،  مشابك معدنية للكبالت والمواسير، ألغراض الربط
 أجراس الباب غير،  تجھيزات معدنية لألثاث، مسامير، [معادن غير نفيسة ]خردوات
، مفاتيح معدنية، أقفال ذات حلقات،  أقفال معدنية و بخالف الكھربائية،الكھربائية من المعدن
 علب معدنية، مخالب معدنية للمالزم، [خزائن حفظ الوثائق واالشياء الثمينة ]خزائن متينة
، المراسي، قضبان معدنية للحام،  أجراس للحيوانات. بطاقات من المعدن،لألدوات و فارغة
 واقيات،  زعانف معدنية لبيان حالة الطقس أو اتجاه الرياح، أساور معدنية لتحديد الھوية
 خامات، أعمال فنية من معادن غير نفيسة،  مصائد للحيوانات البرية، معدنية لألشجار
 وصالت معدنية، دعائم من المعدن، دعامات زاوية معدنية، نصب تذكارية معدنية،حديدية
 مواد تقوية،  صمامات معدنية و عدا أجزاء اآلالت،مرفقية لألنابيبو وصالت معدنية للمواسير
 المباني القابلة للنقل من،  ساللم معدنية، أطواق معدنية لربط المواسير، معدنية لألنابيب
 حبال معدنية، أسالك فوالذية، سقاالت معدنية،  مواد بناء معدنية، أسوار من المعدن، المعدن
، [كالبات ]خردوات معدنية،  مفصالت معدنية، براغي من المعدن، خوابير جدارية معدنية،
.البكرات المعدنية و بخالف المخصصة لآلالت
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169623
Class
6

Goods/Services
Common metals and their alloys, metal building materials,
transportable metal constructions, non-electric metal cables
and wires, pipes of metal; metal materials for building
construction; ores; pipes, tubes and junctions of metal and
junctions of steel; metal valves other than parts of machines;
metal water-pipe valves, sleeves, collars, plates, grids, gutters;
panels of metal for building; metallic doors and windows,
metallic door and window frames, door and window fittings,
metallic door handles, metallic gates, metallic grids and grid
bars, metallic fences; metallic locksmith and hardware, metallic
fasteners (hardware), metal fastening devices; metallic materials
for roofing, wall and floor covering, including cornices, paving
stones, slabs, floors, tiles; metallic chimneys and chimney caps,
metallic frames, metallic studs and racks, metallic ceilings,
metallic beams and beams; roof coverings of metal; metallic
bars.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
6
الصنف
١٦٩٦٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معادن شائع وسبائك منھا ومواد بناء معدنية وبنيات معدنية قابلة للنقل وكبالت وأسالك
 مواسير، معادن خام، مواد معدنية إلنشاء المباني،معدنية غير كھربائية وأنابيب من المعدن
، صمامات معدنية بخالف أجزاء الماكينات،وأنابيب ووصالت من المعدن ووصالت من الفوالذ
 ألواح من المعدن،صمامات مواسير مياه معدنية وأكمام وأطواق وألواح وشبكات وميزابات
 أبواب ونوافذ معدنية وأطر أبواب ونوافذ معدنية ولوازم أبواب ونوافذ ومقابض أبواب،للبناء
معدنية وبوابات معدنية وشبكات معدنية وقضبان شبكية وأسوار معدنية وقفال ومكونات
مادية معدنية ومثبتات معدنية )مكونات مادية( ووسائل تثبيت معدنية ومواد معدنية للتعريش
وأغطية للجدران واألرضيية وبما في ذلك اإلفريز وأحجار الرصف واأللواح واألرضيات
والقرميد والمداخن المعدنية وأغطية المداخن وأطر معدنية ومسامير ورفوف معدنية وأسقف
. قضبان معدنية، أغطية تعريش من المعدن،معدنية وكمرات معدنية وكمرات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

اسم طالب التسجيل:

نصر ابراھيم تامر خالد

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان ماركا الشمالية  ،ص.ب١١١١٨ ,٧١٢٣:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٣عمان ماركا الشمالية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٧٨

03/03/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قصدير  -صفائح قصدبرية  -رقائق قصدير -رقائق األلمنيوم  -رقائق معدنية للف والتغليف -
صناديق معدنية للحفظ علب قصدير -كآلبات معدنية لألوعية  -أغلفة من صفائح قصديرية
الحاويات المعدنية للتعبنة  -أربطة للتغليف أو الريط المعدنية  -الصواني المعدنية .

Naser Ibrahim Tamer
Khaled
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-marka, P.O.Box: 7123, 11118

6

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 Amman-marka
Correspondence
Trademark
169578
Class
6

Goods/Services
tin - tinplate - tinfoil - aluminium foil - foils of metal for wrapping
and packaging - preserving boxes of metal tin cans - pot hooks
 of metal - tinplate packings - packaging containers of metalwrapping or binding bands of metal trays of metal.
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Date of

06/01/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG
DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
169607
Class
7

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
- عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
7
الصنف
١٦٩٦٠٧

Goods/Services
Agricultural machines; lawnmowers [machines]; aerating pumps for
aquaria; forage harvesters; milking machines; electric hair clipping
machines for animals; woodworking machines; saws [machines];
corrugated paperboard making machines; machines for making
diaper-pants of paper; printing machines; looms; sizing machines; tea
processing machines; electromechanical food preparation machines;
brewing machines; tobacco processing machines; leather-working
machines; stitching machines; bicycle assembling machines; brick
making machines; engraving machines; machines for making electric
batteries; cord making machines; enamel making machines;
machines for making bulbs; packaging machines; machines for
making coal briquettes; electric kitchen machines; washing machines
[laundry]; centrifugal mills; gluing machines; glass-working
machines; fertilizers making machines; electromechanical machines
for chemical industry; mine borers; cutters [machines]; oil-well
pumping machines; mixing machines; disintegrators; cranes [lifting
and hoisting apparatus]; pneumatic hammers; trimming machines;
foundry machines; metalworking machines; steam engines; igniting
devices for internal combustion engines; wind-powered installations
for generating electricity; machines for making needles; machines for
making zippers; stands for machines; cutting machines; machines for
making wires and cables; tools [parts of machines]; machines and
apparatus for polishing [electric]; drilling heads [parts of machines];
hand-held tools, other than hand-operated; power-operated angle
grinders; machines for the manufacture of electronic components;
machines for the production of electronic instruments; machines for
use in the manufacture of electronic instruments; machines for use in
the manufacture of electronic parts; machines for washing electronic
components in chemicals; machines for washing electronic
components in solvents; machines for the production of optical
apparatus; machines for separating gas; paint spraying machines;
dynamos; motors, other than for land vehicles; pumps [machines];
valves [parts of machines]; compressed air machines; pneumatic
cylinder (part of machines); propulsion mechanisms, other than for
land vehicles; bearings [parts of machines]; belts for machines;
electric welding machines; electric machines and apparatus for
cleaning; high pressure washers; vacuum cleaners; filter presses;
electric door rollers; electric shoe polishers; electroplating machines;
electric door openers.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مضخات تھوية ألحواض تربية االحياء،[ مجزات العشب ]آالت،اآلالت الزراعية
،  آالت الكھربائية لجز شعر الحيوانات، آالت حلب، حصادات األعالف، المائية
 آالت لصنع، آالت صنع الورق المقوى المموج، [ مناشير ]آالت،آالت النجارة
 آالت تصنيع، آالت معايرة، أنوال،  آالت طباعة،سراويل حفاضات من الورق
، آالت معالجة التبغ، آالت تخمير البيرة، آالت كھروميكانيكية لتحضير الطعام،الشاي
 آالت، آالت تجميع الدراجات الھوائية، آالت درز،آالت تصنيع الجلود المدبوغة
، آالت تصنيع الحبال،  آالت لصنع البطاريات الكھربائية،  آالت للنقش،صنع الطوب
، آالت تصنيع قوالب الفحم، آالت للتغليف، آالت تصنيع بصيالت،آالت تصنيع المينا
 مدادة، طواحين طرد مركزي،[ غساالت ]لغسل المالبس،آالت كھربائية للمطبخ
 اآلالت كھروميكانيكية، آالت تصنيع األسمدة،  آالت تصنيع الزجاج، الغراء
، آالت ضخ آبار البترول، [ قطاعات ]آالت، حفارات مناجم،للصناعة الكيماوية
، مطارق تدار بالھواء المضغوط، [ أجھزة سحقو رافعات ]أجھزة رفع،ماكينات خلط
، المحركات البخارية، آالت تصنيع األدوات المعدنية، آالت سباكة،آالت تھذيب
،  منشآت تعمل بالرياح لتوليد الكھرباء،معدات إشعال لمحركات االحتراق الداخلي
 آالت،  آالت تقطيع، قواعد لآلالت،  آالت تصنيع السحابات،آالت تصنيع اإلبر
 آالت وأجھزة تلميع، [ أدوات ]أجزاء من اآلالت،تصنيع األسالك والكابالت
 عدد تحمل باليد بخالف التي تدار، [ رؤوس الحفر ]أجزاء من اآلالت، []كھربائية
 آالت،  آالت لتصنيع المكونات اإللكترونية، المطاحن زاوية تعمل بالقدرة،ًيدويا
 آالت،  آالت لالستخدام في صناعة األدوات اإللكترونية، إلنتاج األدوات اإللكترونية
 آالت لغسل المكونات اإللكترونية في، لالستخدام في تصنيع قطع الغيار اإللكترونية
 آالت إلنتاج،  آالت لغسل المكونات اإللكترونية في المذيبات، المواد الكيميائية
 محركاتو، مولدات كھربائية، آالت رش الطالء، آالت لفصل الغاز،األجھزة البصرية
 صمامات ]أجزاء من، [ مضخات ]آالت،بخالف المستخدمة في المركبات البرية
 آليات الدفع، ( اسطوانة ھوائية )جزء من اآلالت، آالت الھواء المضغوط، [اآلالت
 سيور، [ محامل ]أجزاء من اآلالت، و بخالف المستخدمة في المركبات البرية
 غساالت عالية، آالت وأجھزة كھربائية للتنظيف، آالت اللحام الكھربائية،اآلالت
 ملمعات، بكرات كھربائية لألبواب، مكابس ترشيح، مكنسة كھربائية، الضغط
. فتاحات كھربائية لألبواب، آالت طالء بالكھرباء،كھربائية لألحذية
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Date of

06/01/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG
DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169606
Class
8

Goods/Services
Abrading instruments [hand instruments]; hand-operated
agricultural implements; hand-operated garden tools;
instruments and tools for skinning animals; harpoons; manicure
sets; bits [parts of hand tools]; perforating tools [hand tools];
riveters [hand tools]; hand-operated lifting jacks; hand-operated
guns for the extrusion of mastics; graving tools [hand tools];
trowels for mason; secateurs; sabres; table cutlery [knives,
forks and spoons]; handles for hand-operated hand tools; handoperated hand tools.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
8
الصنف
١٦٩٦٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أدوات وعدد، عدد حدائق تدار باليد،  معدات زراعية تدار باليد، [عدد سحج ]عدد يدوية
،[ لقم ]أجزاء من عدد يدوية، أطقم العناية بأظافر اليدين، حراب خطافية،سلخ الحيوانات
 مرشات،  رافعات تدار باليد للسيارات،[ مبرشمات ]عدد يدوية، [أدوات تثقيب ]عدد يدوية
 مسطرينات، [ أدوات نقش ]عدد يدوية،تدار بالھواء المضغوط لبثق المعاجين المصطكاوية
، [ أدوات المائدة ]السكاكين والشوك والمالعق، سيوف للمبارزة، مقراضات تقليم،للبناء
. األدوات اليدوية التي تعمل باليد، مقابض لألدوات اليدوية التي تدار باليد
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Date of

29/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands

Goods/Services
Audiovisual teaching apparatus; ticket dispensers; calculating
machines; animated cartoons; cameras [photography];
loudspeakers; battery chargers; data processing apparatus;
intercommunication apparatus; eyewear; computer memory
devices; measuring instruments; batteries, electric; computers;
computer programs, recorded; weighing apparatus and
instruments; projection apparatus; sounding apparatus and
machines; television apparatus; time recording apparatus;
transmitters [telecommunication]; semi-conductors; chips
[integrated circuits]; computer operating programs, recorded;
computer peripheral devices; computer software, recorded;
couplers [data processing equipment]; microprocessors;
monitors [computer hardware]; central processing units
[processors]; smart cards [integrated circuit cards]; video
screens; electronic publications, downloadable; computer
programs, downloadable; navigation apparatus for vehicles [onboard computers]; computer game software, recorded;
downloadable music files; downloadable image files; laptop
computers; computer software applications, downloadable;
smartphones; encoded key cards; computer hardware; cases
for smartphones; computer software platforms, recorded or
downloadable; computer game software, downloadable.

:تاريخ ايداع الطلب

اليبابا جروب ھولدينج ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، ون كابيتال بليس،فورث فلور
 جزر الكايمن،جراند كايمان
-  شارع ام عمارة-  عمان- الخيار الصحيح للملكية الفكرية
١١١٨٤  رمز بريدي- ٨٤١١٥٣ صندوق بريد

Applicant for
Correspondence
Trademark

THE RIGHT CHOICE IP - AMMAN- OM
OMARH STREET , PO_BOX: 841153 POSTCODE: 11184 169483
Class
9

29/10/2019

9

الصنف

١٦٩٤٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة التعليم السمعية والبصرية؛ موزعات التذاكر؛ اآلالت الحاسبة؛ الرسوم المتحركة؛
كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[؛ السماعات؛ شواحن البطاريات؛ أجھزة معالجة البيانات؛
أجھزة االتصال الداخلي؛ أغطية لعين؛ أجھزة الذاكرة الحاسوبية؛ أدوات القياس؛ البطاريات
الكھربائية؛ أجھزة الحاسوب؛ برامج الحاسوب المسجلة؛ أجھزة وأدوات الوزن؛ أجھزة
العرض؛ أجھزة واًالت سبر االعماق؛ أجھزة التلفاز؛ أجھزة تسجيل الزمن؛ أجھزة اإلرسال
]لالتصاالت بعيدة المدى[؛ أشباه الموصالت؛ الرقاقات )دارات متكاملة(؛ برامج تشغيل
الحاسوب المسجلة؛ األجھزة الطرفية للحواسيب؛ برمجيات الحاسوب المسجلة؛ القارنات
]معدّات معالجة البيانات[؛ المعالجات المصغرة؛ الشاشات )قطع حاسوب(؛ وحدات المعالجة
المركزية ]معالجات[؛ البطاقات الذكية ] بطاقات الدارات المتكاملة[؛ شاشات الفيديو؛
المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل؛ برامج الحاسوب القابلة للتنزيل؛ أجھزة المالحة
للمركبات )الحواسيب التي تكون على متن المركبات(؛ برمجيات ألعاب الحاسوب المسجلة؛
الملفات الموسيقية القابلة للتنزيل؛ ملفات الصور القابلة للتنزيل؛ أجھزة الحاسوب الشخصية
المحمولة؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل؛ الھواتف الذكية؛ بطاقات المفاتيح
المشفرة؛ أجھزة الحاسوب؛ حافظات للھواتف الذكية؛ برامج برمجيات الحاسوب المسجلة أو
.القابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الحاسوب القابلة للتنزيل
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Date of

30/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Computer software and systems; computer programs (software)
for the management of multimodal transit operations and the
traceability of physical and financial flows; software for the
management, supervision and traceability activities of the
product distribution supply chain, in order to strengthen the
customer relationship; computer software for blockchain
technology; recorded computer programs, computer and mobile
phone programs (downloadable software) and downloadable
electronic publications on-line or from the Internet; electronic
payment devices online; computer software and systems
allowing the creation and management of cryptocurrency;
software intended for the activities of the management,
supervision and traceability of the distribution logistics of
products via a system of cryptocurrency.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4547719
Claim Date: 30/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

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

 باريس٧٥٠٠١ ، رو دو بون نوف،٢

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169449
Class
9

30/10/2019

9

الصنف

١٦٩٤٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات واألنظمة الحاسوبية؛ البرامج الحاسوبية )برمجيات( إلدارة عمليات النقل المتعدد
الوسائط وتتبع التدفقات المادية والمالية؛ البرمجيات إلدارة سلسلة توريد توزيع المنتجات
وأنشطة اإلشراف عليھا وتتبعھا لتعزيز عالقة العمالء؛ البرمجيات الحاسوبية الخاصة بتقنية
سلسلة الكتل؛ البرامج الحاسوبية المسجلة وبرامج الحواسيب والھواتف المحمولة
الين( أو من-)البرمجيات القابلة للتنزيل( والمنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل مباشرة )ان
الين(؛ البرمجيات واألنظمة الحاسوبية التي-اإلنترنت؛ أجھزة الدفع اإللكتروني مباشرة )ان
تسمح بإنشاء وإدارة العملة المشفرة؛ البرمجيات المخصصة ألنشطة إدارة لوجستيات توزيع
.المنتجات عبرة نظام العملة المشفرة واإلشراف عليھا وتعقبھا

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٥٤٧٧١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/٣٠ :تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

10/11/2019

اسم طالب التسجيل:

باكس كومبيوتر تكنولوجي (شينزھين (كو ،.ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Pax Computer Technology
(Shenzhen) Co., Ltd

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٦٩٥٤٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألة نقطة البيع؛ بطاقات ھوية مغناطيسية؛ أجھزة قراءة الشفرة؛ أعمدة البيانات واألسعار؛
لوحات المفاتيح لجوازات السفر؛ لوحة للتوقيع االكتروني؛ معدات شبكة االتصاالت وتحديدا
أجھزة استقبال الوصول الالسلكي  ،أجھزة استقبال اإلشارات االلكتروني  ،اجھز استقبال )
اتصاالت سلكية والسلكية(  ،أجھزة االتصال الداخلي ؛ برمجيات الحاسوب ]مسجلة[؛ آالت
تسجيل النقد؛ بطاريات؛ محطات الشاشات التفاعلية باللمس؛ أجھزة التعرف على الوجه؛
بطاقات الرقاقة اإللكترونية )شيب كارد(.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 401-402, Building 3, Shenzhen
Software Park, Nanshan District,
,China .R.P ,Shenzhen

روم  ،٤٠٢-٤٠١بيلدينغ  ،٣شينزھين سوفتوير بارك ،نانشان
ديستريكت ،شينزھين ،الصين

الصنف

10/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169544
Class
9

Trademark

Goods/Services
Point of sale machine; Magnetic identity cards; Bar code
readers; Passport keyboards; ;Electronic signature board
Network Communication Equipment namely wirelessaccess
transmitters; transmitters of electronic signals; transmitters
[telecommunication]; intercommunication apparatus; Recorded
computer ;data processing equipment ;Cash registers ;software
interactive touch screen ;Batteriesterminals; facial recognition
instruments; electronic chip cards.
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

13/11/2019

Applicant Name:
JUUL Labs, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 560 20th Street, Building 104, San
Francisco, California 94107

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،جول البس
امريكا
شركة اجنبية

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

 كاليفورنيا، سان فرانسيسكو،١٠٤  بيلدينغ،٢٠  ستريت٥٦٠
٩٤١٠٧
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169446
Class
9

13/11/2019

9

الصنف

١٦٩٤٤٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

JUUL
Goods/Services
Downloadable software for mobile devices for use with an oral
vaporizer for smoking purposes, namely, software for remotely
adjusting and saving vaporizer temperature settings and updating
vaporizer firmware; accessories for electric vaporizers for the
vaporization of herbal and plant matter for household purposes,
namely, charging cases, electrical adapters, and power cords;
batteries and electric accumulators for electric and electronic
cigarettes; battery chargers for use with electronic and electric
cigarettes; usb chargers for electric and electronic cigarettes; car
chargers for electric and electronic cigarettes; electronic devices
and appliances for charging and carrying electronic and electric
cigarettes; computer software for use in posting, transmitting,
retrieving, receiving, reviewing, organizing, searching and managing
text, audio, visual and multimedia data and content via computers,
mobile phones, wired and wireless communication devices, and
optical and electronic communications networks; computer software
for calculating, mapping, transmitting and reporting information
relating to the location, movement, proximity, departure and arrival
of individuals and objects via computers, mobile phones, wired and
wireless communication devices, and optical and electronic
communications networks; Downloadable software for mobile
devices for use with an oral vaporizer for smoking purposes, namely,
software for tracking usage of electronic cigarettes; downloadable
software for mobile devices for use with an oral vaporizer for
smoking purposes, namely, software for locating a lost oral
vaporizer device; downloadable software for mobile devices for use
with an oral vaporizer for smoking purposes, namely, software for
allowing or preventing access for use of an oral vaporizer device;
accessories for electronic cigarettes, namely charging cases,
electrical adapters, and power cords.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات القابلة للتنزيل لألجھزة النقالة لالستخدام مع جھاز مبخر فموي ألغراض
 تحديدًا البرمجيات لضبط إعدادات حرارة المبخر والمحافظة عليھا وتحديث،التدخين
البرامج الثابتة الخاصة بالمبخر؛ اكسسوارات المبخرات الكھربائية لتبخير األعشاب
والمواد النباتية ألغراض منزلية وتحديدًا علب الشحن والمحوالت الكھربائية وأسالك
الطاقة؛ البطاريات والبطاريات الكھربائية للسجائر الكھربائية واإللكترونية؛ أجھزة
شحن البطاريات لالستخدام مع السجائر اإللكترونية والكھربائية؛ أجھزة شحن الناقل
التسلسلي العام لشحن السجائر اإللكترونية والكھربائية؛ أجھزة شحن للسيارات لشحن
السجائر اإللكترونية والكھربائية؛ األجھزة واألدوات اإللكترونية لشحن وحمل السجائر
الكھربائية واإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية لالستخدام في نشر النصوص
والمحتويات والبيانات السمعية والبصرية والمحتويات والبيانات المتعددة الوسائط
ونقلھا واستعادتھا واستالمھا ومراجعتھا وتنظيمھا والبحث عنھا وإدارتھا عبر
الحاسوب والھواتف المحمولة وأجھزة االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات
االتصاالت البصرية واإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية لحساب المعلومات المتعلقة
بمواقع األفراد واألشياء وتحركاتھم وقربھم وانطالقھم ووصولھم وتخطيطھا ونقلھا
واإلبالغ عنھا عبر الحواسيب والھواتف المحمولة وأجھزة االتصاالت السلكية
والالسلكية وشبكات االتصاالت البصرية واإللكترونية؛ البرمجيات القابلة للتنزيل
 تحديدًا البرمجيات،لألجھزة النقالة لالستخدام مع جھاز مبخر فموي ألغراض التدخين
لتتبع استخدام السجائر االلكترونية؛ البرمجيات القابلة للتنزيل لألجھزة النقالة
 تحديدًا البرمجيات لتحديد موقع،لالستخدام مع جھاز مبخر فموي ألغراض التدخين
جھاز مبخر فموي مفقود؛ البرمجيات القابلة للتنزيل لألجھزة النقالة لالستخدام مع
 تحديدًا البرمجيات لتفادي أو السماح بالحصول،جھاز مبخر فموي ألغراض التدخين
على جھاز مبخر فموي الستخدامه؛ اكسسوارات للسجائر االلكترونية وتحديدًا علب
.الشحن والمحوالت الكھربائية وأسالك الطاقة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

زيجيانغ ھوزون نيو انيرجي اوتوموبيل كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

نو ،٩٩٨.تونغرين رود ،وتونغ ستريت ،تونغزيانغ سيتي،
جيازينغ سيتي ،زيجيانغ بروفينس ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩٥٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات الحاسوب المسجلة ،تطبيقات الھاتف المحمول القابلة للتحميل ،برامج الحاسوب
]برمجيات قابلة للتحميل[ ،الذاكرة الوميضية باستخدام الناقل التسلسلي العالمي )(USB
/وحدة تخزين بيانات صغيرة الحجم ،أجھزة المالحة للمركبات ]أجھزة حاسوب على متن
المركبة[ ،أجھزة نظام تحديد المواقع العالمي ] ،[GPSمعدات لشبكة االتصاالت ،مسجل
القيادة ،البطاريات الكھربائية للمركبات ،محطات الشحن للمركبات الكھربائية.

21/11/2019
Zhejiang Hozon New
Energy Automobile Co.,
Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 998, Tongren Road, Wutong Street,
Tongxiang city, Jiaxing city, Zhejiang
Province, China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169503
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computer software, recorded; Downloadable mobile
;]applications; Computer programs [downloadable software
USB flash drives; Navigation apparatus for vehicles [on-board
;computers]; Global Positioning System [GPS] apparatus
;Equipment for communication network; Driving recorder
Batteries, electric, for vehicles; Charging stations for electric
vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

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

الكون ،إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو لويس ديفري  ،٦سي اتش ١٧٠١ -فريبورغ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩٤٧٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدسات الالصقة.

26/11/2019

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169472
Class
9

Trademark

Goods/Services
Contact lenses.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٥٦٠١غريت أوكس باركوي ،سان ھوزي ،كاليفورنيا ٩٥١١٩

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٥٤٠

28/11/2019

Date of

الصنف

Western Digital
Technologies, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5601 Great Oaks Parkway, San Jose,
California 95119
Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشغالت النسخ االحتياطي للحواسيب؛ بطاقات الذاكرة الومضية الفارغة؛ مشغالت ومضية
لناقل تتابعي مشترك )يو اس بي( فارغ؛ علب ألجھزة تخزين البيانات؛ مشغالت األقراص
الحاسوبية؛ العتاد والبرمجيات الحاسوبية لتخزين البيانات؛ العتاد الحاسوبي؛ الذاكرات
الحاسوبية؛ أجھزة الذاكرة الحاسوبية؛ عتاد الشبكات الحاسوبية؛ األجھزة الطرفية الملحقة
بالحاسوب؛ البرمجيات الحاسوبية التي تتيح استرجاع البيانات؛ البرمجيات الحاسوبية؛ كبالت
البيانات؛ برمجيات ضغط البيانات؛ تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة للتنزيل؛ بطاقات الدارات
اإللكترونية؛ الذاكرات اإللكترونية؛ برمجيات التشفير؛ مھايئات البطاقات الومضية؛ قارئات
البطاقات الومضية؛ بطاقات الذاكرة الومضية؛ مشغالت الذاكرة الومضية؛ الذاكرة الومضية؛
مشغالت القرص الصلب؛ رقائق الدارات المتكاملة؛ حامالت البيانات وأقراص التسجيل
المغناطيسية؛ علب بطاقات الذاكرة؛ بطاقات الذاكرة؛ بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛
أجھزة الذاكرة الومضية المحمولة؛ مشغالت الموسيقى المحمولة؛ كابالت التيار الكھربائي؛
بطاقات الذاكرة الرقمية اآلمنة؛ أجھزة الذاكرة شبه الموصولة؛ البرمجيات لتشغيل وإدارة
أجھزة تخزين البيانات؛ مشغالت الحالة الصلبة؛ المشغالت الومضية للناقل التتابعي المشترك
)يو اس بي(؛ رقاقات الدارات المتكاملة.

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169540
Class
9

Trademark

Goods/Services
Backup drives for computers; blank flash memory cards; blank
usb flash drives; cases for data storage devices; computer disk
;drives; computer hardware and software for data storage
computer hardware; computer memories; computer memory
;devices; computer network hardware; computer peripherals
computer software to enable retrieval of data; computer
;software; data cables; data compression software
;downloadable mobile applications; electronic circuit cards
;electronic memories; encryption software; flash card adapters
;flash card readers; flash memory card; flash memory drives
;flash memory; hard disk drives; integrated circuit chips
;magnetic data carriers, recording discs; memory card cases
;memory cards; memory cards for video game machines
portable flash memory devices; portable music players; power
cables; secure digital (SD) memory cards; semiconductor
memory devices; software for operating and administering data
storage devices; solid state drives; usb flash drives; wafers for
integrated circuits.
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Downloadable and recorded computer software for use in
geographically locating and tracking electronic devices.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88457788
Claim Date: 03/06/2019
Special condition: Claiming Colors white, light grey, blue, light
green ,medium green as per the specimen filed at the Trademark
Office

:تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

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

٩٥٠١٤  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169537
Class
9

28/11/2019

9

الصنف

١٦٩٥٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل والمسجلة لالستخدام في تحديد الموقع الجغرافي
.لألجھزة اإللكترونية وتعقبھا
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٨٨٤٥٧٧٨٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/٠٣ :تاريخ االدعاء
 اخضر فاتح اخضر, ازرق,رمادي فاتح,  العالمة محددة بااللوان ابيض:اشتراطات خاصة
متوسط حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٧١

10/12/2019

Date of

الصنف

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أفالم الصور المتحركة التي تعرض الكوميديا والدراما واإلثارة والمغامرة و/أو الحركة وأفالم
الصور المتحركة المخصصة للبث على التلفاز والتي تعرض الكوميديا والدراما واإلثارة
والمغامرة و/أو الحركة؛ األقراص الصوتية المرئية واألقراص الرقمية متعددة االستخدامات
التي تحتوي على الموسيقى والكوميديا والدراما واإلثارة والمغامرة و/أو الحركة؛ سماعات
المسجالت الشخصية؛ البطاريات؛ الھواتف الالسلكية؛ مشغالت األقراص المضغوطة؛
األقراص المضغوطة أللعاب الحاسوب ذات ذاكرة القراءة فقط؛ الھواتف و/أو أجھزة
االستدعاء االلي الالسلكية؛ مشغالت االقراص المضغوطة؛ أجھزة المذياع؛ مساند الفأرات؛
النظارات الطبية والنظارات الشمسية وعلبھا؛ البرمجيات القابلة للتنزيل لالستخدام في لعب
ألعاب الحاسوب على اإلنترنت وبرمجيات ألعاب الحاسوب القابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب
الحاسوب المستخدمة مع الھواتف المحمولة والخلوية؛ برامج ألعاب الفيديو والحاسوب؛
أشرطة ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الحاسوب والفيديو؛ برمجيات ألعاب الحاسوب آلالت
األلعاب وتتضمن اآلالت العاملة بالنقد؛ البرمجيات أو البرامج الثابتة للحاسوب المصممة للعب
ألعاب الحظ على أي برنامج ثابت محوسب وتتضمن أجھزة األلعاب المصممة لتلك الغاية
واآلالت العاملة بالنقد المبنية على الفيديو واآلالت العاملة بالنقد التي أساسھا البكرات
ومحطات اليانصيب المرئية؛ األقراص المضغوطة لذاكرة القراءة وأقراص ألعاب الحاسوب
الرقمية متعددة االستخدامات وبرامج الحاسوب وتحديداً :البرمجيات التي تربط الوسائط
المرئية والصوتية الرقمية مع شبكات معلومات الحاسوب العالمية؛ محتوى الوسائط الصوتية
المرئية القابل للتنزيل في مجال الترفيه الذي يعرض الرسوم المتحركة الكرتونية والمسلسالت
التلفزيونية الكوميدية والدرامية؛ برمجيات الحاسوب وتحديداً :برمجيات الحاسوب للمصممة
لبث المحتوى السمعي البصري عبر اإلنترنت وبرمجيات الحاسوب المصممة لبث وتخزين
محتوى الوسائط السمعية البصرية والمشغالت السمعية البصرية لمحتوى الوسائط ذات
الوظائف المتعددة والوسائط والتفاعلية وبرمجيات البحث والتفصيل للفيديو وبرمجيات حماية
المحتويات وبرمجيات إدارة قواعد البيانات وبرمجيات مزامنة قواعد البيانات؛ برامج
الحاسوب التي تسمح بالدخول إلى التصفح والبحث في قواعد البيانات إلكترونيا ً عبر اإلنترنت
والبرمجيات التي تمكن المستخدمين من تشغيل وبرمجة الصوتيات المتعلقة بالترفيه والمقاطع
المرئية والمحتوى النصي ومتعدد الوسائط؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب المصممة لبث
وتخزين محتوى الوسائط الصوتية البصرية؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب المصممة لبث
محتوى الوسائط الصوتية البصرية عبر اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل
المصممة لبث محتوى الوسائط الصوتية البصرية عبر اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب القابلة
للتنزيل لبث وتخزين محتوى الوسائط الصوتية البصرية؛ المنشورات القابلة للتنزيل على

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169371
Class
9

Trademark

Goods/Services
Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure
and/or animation, and motion picture films for broadcast on
television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; audio video discs, and digital versatile discs
featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or
;animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones
CD players; CD-ROM computer game discs; telephone and/or
;radio pagers; compact disc players; radios; mouse pads
eyeglasses, sunglasses and cases therefor; downloadable
software for use in playing online computer games,
downloadable computer game software; computer game
software for use on mobile and cellular phones; video and
computer game programs; video game cartridges; computer
and video game software; computer game software for gaming
machines including slot machines; computer software or
firmware for games of chance on any computerized platform,
including dedicated gaming consoles, video based slot
;machines, reel based slot machines and video lottery terminals
CD-ROM and digital versatile computer game discs and
computer programs, namely, software linking digitized video
;and audio media to a global computer information network
downloadable audio-visual media content in the field of
entertainment featuring animated motion pictures, television
series, comedies, and dramas; computer software, namely,
computer software for streaming audio-visual media content via
the Internet, computer software for streaming and storing audiovisual media content, downloadable audio and video players for
media content with multimedia and interactive functions, video
search and annotation software, content protection software,
database management software, database synchronization
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software; computer programs for accessing, browsing and
searching online databases, software that enables users to play
and program entertainment-related audio, video, text and multimedia content; computer application software for streaming and
storing audio-visual media content; computer application
software for streaming audio-visual media content via the
Internet; downloadable computer software for streaming audiovisual media content via the Internet; downloadable computer
software for streaming and storing audio-visual media content;
downloadable publications in the nature of books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children's books, strategy guides,
magazines featuring characters from animated, action
adventure, comedy and/or drama features, coloring books,
children's activity books and magazines in the field of
entertainment; cellular telephone accessories, namely, handsfree accessories, cellular telephone covers and cellular
telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, phone
cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key
cards; and decorative magnets.

أو/شكل كتب تعرض شخصيات من الرسوم المتحركة والمغامرات والشخصيات الكوميدية و
الدرامية وكتب الرسوم الھزلية وكتب األطفال والكتب اإلرشادية الستراتيجيات األلعاب
والمجالت التي تعرض شخصيات من الرسوم المتحركة والمغامرات والشخصيات الكوميدية
أو الدرامية ودفاتر التلوين وكتب ومجالت األنشطة لألطفال في مجال الترفيه؛ إكسسوارات/و
 اإلكسسوارات غير اليدوية وأغطية الھواتف الخلوية وأغطية وجه:ًالھواتف الخلوية وتحديدا
 بطاقات الھاتف وبطاقات االئتمان:ًالھواتف الخلوية؛ البطاقات الممغنطة المشفرة وتحديدا
.والبطاقات النقدي ِة وبطاقات الدين وبطاقات المفاتيح الممغنطة؛ المغناطيسات للتزيين
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

11/12/2019

Applicant Name:

Cognia, Inc.

Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9115 Westside Parkway, Alpharetta,
Georgia 30009, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169633
Class
9

11/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،كوغنيا

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

،٣٠٠٠٩  جورجيا، ألفاريتا، ويستسايد باركواي٩١١٥
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩٦٣٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

COGNIA
Goods/Services
Downloadable electronic educational learning modules, tests,
test items, testlets, answer keys, and instructions for use in
administering educational standards-based testing;
downloadable educational learning modules, tests, answer
keys, and instructions for use in administering and analyzing
educational deployment, integration, analysis, and
management; downloadable electronic publication in the nature
of an assessment form used by others in the field of education
for documenting classroom observations in an educational
organization or program and for evaluating the effectiveness
and quality of an educational learning environment; computer
software for data entry, storage, and analysis, for use in the field
of education for documenting classroom observations in an
educational organization or program, and for evaluating the
effectiveness and quality of an educational learning
environment; computer software for use by schools, school
systems, and other educational organizations for improving the
effectiveness and quality of an educational learning
environment and for facilitating, managing, evaluating and
tracking progress of related plans and tasks.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/468801
Claim Date: 11/06/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وحدات واختبارات وعناصر اختبار واختبارات عنقودية ودالئل إجابات وتعليمات تعليمية
إلكترونية قابلة للتنزيل مخصصة لالستخدام في إدارة االختبارات القائمة على المعايير
 وحدات واختبارات ودالئل إجابات وتعليمات تعليمية إلكترونية قابلة للتنزيل،التعليمية
 منشور،مخصصة لالستخدام في إدارة وتحليل االنتشار والتكامل والتحليل واإلدارة التعليمية
إلكتروني قابل للتنزيل في شكل تقييم يستخدمه اآلخرون في مجال التعليم لتوثيق المالحظات
 برمجيات،داخل الفصول في منظمة أو برنامج تعليمي ولتقييم كفاءة وجودة البيئة التعليمية
حاسوبية إلدخال البيانات والتخزين والتحليل ومخصصة لالستخدام في مجال التعليم لتوثيق
،المالحظات داخل الفصول في منظمة أو برنامج تعليمي ولتقييم كفاءة وجودة البيئة التعليمية
برمجيات حاسوبية تستخدم في المدارس واألنظمة المدرسية ومنظمات تعليمية أخرى لتحسين
.كفاءة وجودة البيئة التعليمية ولتسھيل وإدارة وتقييم وتتبع تقدم الخطط والمھام ذات الصلة

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٦٨٨٠١/٨٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/١١ :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

أبل انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا ٩٥٠١٤

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٥٣٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛
الحواسيب اللوحية؛ األجھزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛
الھواتف؛ الھواتف النقالة؛ الھواتف الذكية؛ أجھزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت
والبيانات والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛
أجھزة اتصال الشبكات؛ األجھزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح
بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الھاتفية والبريد
االلكتروني وغيرھا من البيانات الرقمية؛ األجھزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس
التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الھاتفية
والبريد االلكتروني وغيرھا من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ أجھزة متابعة
النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛
البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او
التحكم باألجھزة النقالة والھواتف النقالة واألجھزة القابلة للبس والحواسيب واألجھزة
الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجھزة التلفزيون ومشغالت الصوت
والفيديو؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية
ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛
األجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجھزة الطرفية للحواسيب والھواتف النقالة
واألجھزة االلكترونية النقالة واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت
ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛
األجھزة الطرفية القابلة للبس الستخدامھا مع الحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة
اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجھزة التلفزيون وعلب
الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجھزة قياس التسارع؛ أجھزة قياس
االرتفاع؛ أجھزة قياس المسافة؛ أجھزة تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجھزة قياس
الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض وأجھزة عرض مثبتة على
الرأس وسماعات رأسية الستخدامھا مع الحواسيب والھواتف الذكية واألجھزة
االلكترونية النقالة واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات
الذكية وأجھزة التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛
النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجھزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات
للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب وأجھزة الھاتف النقالة واألجھزة اإللكترونية
النقالة واألجھزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجھزة
التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب
ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛
أجھزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات

12/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169536
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Computers; computer hardware; wearable computer hardware
handheld computers; tablet computers; telecommunications
apparatus and instruments; telephones; mobile telephones; smart
phones; wireless communication devices for the transmission of
voice, data, images, audio, video, and multimedia content; network
communication apparatus; handheld digital electronic devices
capable of providing access to the internet and for the sending,
receiving, and storing telephone calls, electronic mail, and other
digital data; wearable digital electronic devices capable of providing
access to the internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital data; smart
watches; wearable activity trackers; connected bracelets [measuring
instruments]; electronic book readers; computer software; computer
software for setting up, configuring, operating or controlling mobile
devices, mobile telephones, wearable devices, computers, computer
;peripherals, set top boxes, televisions, and audio and video players
;application development software; computer game software
;downloadable pre-recorded audio, video and multimedia content
computer peripheral devices; peripheral devices for computers,
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, earphones, headphones, set
top boxes, and audio and video players and recorders; wearable
computer peripherals; wearable peripherals for use with computers,
mobile telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart
glasses, televisions, set top boxes, and audio and video players and
recorders; accelerometers; altimeters; distance measuring
apparatus; distance recording apparatus; pedometer; pressure
measuring apparatus; pressure indicators; monitors, display
screens, head mounted displays, and headsets for use with
computers, smart phones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions, and
audio and video players and recorders; smart glasses; 3D
;spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical glass
optical goods; optical apparatus and instruments; cameras; flashes
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for cameras; display screens for computers, mobile telephones,
mobile electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, and audio and video players and
recorders; keyboards, mice, mouse pads, printers, disk drives, and
hard drives; sound recording and reproducing apparatus; digital
audio and video players and recorders; audio speakers; audio
amplifiers and receivers; motor vehicle audio apparatus; voice
recording and voice recognition apparatus; earphones; headphones;
microphones; televisions; television receivers and monitors; set top
boxes; radios; radio transmitters and receivers; global positioning
systems (GPS devices); navigational instruments; remote controls
for controlling computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart glasses,
audio and video players and recorders, televisions, speakers,
amplifiers, home theatre systems, and entertainment systems;
wearable devices for controlling computers, mobile telephones,
mobile electronic devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, audio and video players and recorders,
televisions, speakers, amplifiers, home theatre systems, and
entertainment systems; data storage apparatus; computer chips;
encoded credit cards and card readers; electronic payment and point
of transaction terminals; encoded credit cards and card readers;
electronic payment and point of transaction terminals; batteries;
battery chargers; electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and adapters for
use with all of the aforesaid goods; interfaces for computers,
computer peripherals, mobile telephones, mobile digital electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart glasses,
televisions, set top boxes, and audio and video players and
recorders; protective films adapted for computer screens; covers,
bags, cases, sleeves, straps and lanyards for computers, mobile
telephones, mobile digital electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, earphones, headphones, set
top boxes, and audio and video players and recorders; selfie sticks;
chargers for electronic cigarettes; electronic collars to train animals;
electronic agendas; apparatus to check stamping mail; cash
registers; mechanisms for coin-operated apparatus; dictating
machines; hemline markers; voting machines; electronic tags for
goods; prize selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic notice boards;
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; integrated circuits;
amplifiers; fluorescent screens; remote controls; lights conducting
filaments [optical fibers]; electric installations for the remote control
of industrial operations; lightning arresters; electrolyzers; fire
extinguishers; radiological apparatus for industrial purposes; life
saving apparatus and equipment; whistle alarms; animated cartoons;
egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; electrified fences;
portable remote-controlled car retarders; electrically heated socks;
electronic voice command and recognition apparatus for controlling
the operations of consumer electronics devices and residential
systems; personal digital assistants; heat regulating apparatus;
thermostats; monitors, sensors, and controls for air conditioning,
heating, and ventilation devices and systems; electric regulating
apparatus; electric light regulators (dimmers); lighting control
apparatus; electrical outlets; electrical and electronic switches;
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring systems; smoke and
carbon monoxide detectors; electric and electronic locks and latches
for doors and windows; electric and electronic controls for garage
doors; residential security and surveillance systems
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 77891
Claim Date: 14/06/2019
Special condition: Claiming Colors white, light grey, blue, light
green and medium green as per the specimen filed at the Trademark
Office

الصوت؛ اجھزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجھزة صوتية خاصة بالمركبات؛ أجھزة
التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛
أجھزة التلفزيون؛ أجھزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجھزة الراديو؛
أجھزة إرسال واستقبال الراديو؛ األجھزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛
األدوات المالحية؛ أجھزة تح ّكم للتحكم بالحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة
اإللكترونية النقالة واألجھزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات
الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجھزة التلفزيون ومكبرات الصوت
وأجھزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛
األجھزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة اإللكترونية النقالة
واألجھزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت
ومسجالت الصوت والفيديو وأجھزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجھزة التضخيم
وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجھزة تخزين البيانات؛
شرائح الحاسوب؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجھزة الطرفية
المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات
البطاقات؛ األجھزة الطرفية المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛
البطاريات؛ أجھزة شحن البطاريات؛ أجھزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل
وأجھزة الشحن ومساند وصل األجھزة ومحطات االرساء والمھايئات الكھربائية
واإللكترونية الستخدامھا مع كافة المنتجات السابقة؛ واجھات بينية للحواسيب
واألجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة اإللكترونية الرقمية
النقالة واألجھزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجھزة
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة
الواقية المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ
واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة االلكترونية الرقمية
النقالة واالجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية
وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت
والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجھزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛
األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجھزة المعدة لفحص
البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت
اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة
للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجھزة وأدوات قياس الوزن؛ المقاييس؛
لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجھزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛
الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ أجھزة التحكم عن بعد؛
الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت الكھربائية للتحكم عن بعد
بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجھزة التحليل الكھربائي؛ طفايات الحرائق؛
األجھزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجھزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛
الصور الكرتونية المتحركة؛ أجھزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات
معوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بھا عن بعد؛
ّ للزينة؛ األسوار المكھربة؛
الجوارب التي تحمّى كھربائيًا؛ األجھزة اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف على
الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجھزة اإللكترونية االستھالكية ونظم المباني السكنية؛
المساعدات الرقمية الشخصية؛ اجھزة تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات
الحرارة(؛ شاشات وأجھزة استشعار واجھزة تحكم ألجھزة وانظمة تكييف الھواء
والتدفئة والتھوية؛ اجھزة التنظيم الكھربائية ؛ منظمات الضوء الكھربائية )خافتات
الضوء(؛ اجھزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ الكھربائية؛ المفاتيح الكھربائية
وااللكترونية؛ أجھزة إنذار وأجھزة استشعار ألجھزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجھزة
االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة
باألبواب والنوافذ الكھربائية وااللكترونية؛ أجھزة تحكم كھربائية والكترونية ألبواب
.المرآب ؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٧٨٩١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/١٤ :تاريخ االدعاء
 االخضر, االزرق, العالمة محددة بااللوان االبيض والرمادي الفاتح:اشتراطات خاصة
الفاتح واالخضر الغامق حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة عيسى مراد واوالده التجارية 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 الملك عبد ﷲ الثاني عمارة  ، ١٤٧عمان ،
ص.ب١١١١٨ ,٦٥٤٩:
ص.ب  ١١١١٨ -٦٥٤٩عمان -شارع الملك عبد ﷲ الثاني
عمارة ١٤٧
9
الصنف
١٦٩٥٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تلفزيونات،اجھزة فيديو,مسجل راديو،اجھزة حاسوب،اجھزة معاملة المعلومات،شاشات
حاسوب ،برمجيات حاسوب،طابعات حاسوب ،االت تصوير،فاكس ،اجھزة اتصاالت وجميع
قطع غيار ولوازم البضاعة المذكورة

18/12/2019

Date of

Applicant Name:

Issa Murad &Sons Trading
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- King Abdull Al ll St. Building 147
, amman, P.O.Box: 6549, 11118
Applicant for
P.O.Box 6549 -11118 Amman- King Abdull
Correspondence
Al ll St. Building 147
Trademark
169526
Class
9

Goods/Services
Television, vidio recordar , , radio & recorders, competers
(hardware& software) , pc printers ,Pc moniters ,photo copies ,
fax, communication Equipments , all accessories and spare
parts for Above products
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Digital Distribution
Software LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Axiom Town, Dubai Silicon Oasis, 626
Nadd Hessa, P.O Box 9266, Dubai

Goods/Services
Computer software; computer software related to the
management of distribution networks, including handling of
transactions, the monitoring of stock levels, administration of
loyalty schemes and the oversight of marketing promotions;
computer software related to the collection and management of
data; computer software for use in telecommunications;
downloadable computer software; computer software for internetwork accounting in the telecommunications field; interactive
computer software; computer programs for accessing,
browsing and searching online databases; computer hardware
and software for providing integrated telephone communication
with computerised global information networks; database
management software; database synchronization software; prerecorded disks and memory cards with computer programs for
information management and database management software;
mobile telephone applications; downloadable mobile telephone
applications; software and applications for mobile devices;
mobile telephone applications used in the management of
distribution networks for goods or products; mobile telephone
applications used in the collection and management of data;
apparatus for data storage; providing information, advisory and
consultancy services in relation to all of the aforesaid.

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.ديجيتال ديستريبيوشن للحاسب اآللي ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

ب. ص، ند حصة٦٢٦ ، واحة دبي للسيليكون،اكسيوم تاون
 دبي،٩٢٦٦
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169591
Class
9

24/12/2019

9

الصنف

١٦٩٥٩١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بما في ذلك،البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية المتعلقة بإدارة توزيع الشبكات
تسيير التعامالت ورصد مستويات المخزون وإدارة برامج الوالء واإلشراف على عمليات
الترويج التسويقية؛ البرمجيات الحاسوبية المتعلقة بجمع البيانات وإدارتھا؛ البرمجيات
الحاسوبية الستخدامھا في االتصاالت السلكية والالسلكية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة
للتنزيل؛ البرمجيات الحاسوبية للمحاسبة بين الشبكات في مجال االتصاالت السلكية
والالسلكية؛ البرمجيات الحاسوبية التفاعلية؛ البرامج الحاسوبية للوصول إلى قواعد البيانات
الين( وتصفحھا والبحث فيھا؛ العتاد والبرمجيات الحاسوبية لتوفير االتصاالت-المباشرة )ان
الھاتفية المتكاملة مع شبكات المعلومات العالمية المحوسبة؛ برمجيات إدارة قواعد البيانات؛
برمجيات تزمين قاعدة البيانات؛ األقراص وبطاقات الذاكرة المسجلة مسب ًقا مع البرامج
الحاسوبية إلدارة المعلومات وبرمجيات إدارة قواعد البيانات؛ تطبيقات الھاتف المحمول؛
تطبيقات الھاتف المحمول القابلة للتنزيل؛ البرمجيات والتطبيقات لألجھزة المحمولة؛ تطبيقات
الھاتف المحمول المستخدمة في إدارة شبكات التوزيع للسلع أو المنتجات؛ تطبيقات الھاتف
المحمول المستخدمة في جمع البيانات وإدارتھا؛ األجھزة لتخزين البيانات؛ تقديم المعلومات
.وخدمات النصح واالستشارة فيما يتعلق بكل ما سبق
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MBC IP FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169500
Class
9

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

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات، مدينة دبي لإلعالم، الطابق الخامس،مبنى ام بي سي
العربية المتحدة

9

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٥٠٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجھزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي
والسينمائي واألجھزة واألدوات البصرية وأدوات قياس الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة
 أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو، )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم
 حامالت،  أجھزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، التحكم في الطاقة الكھربائية
 أقراص فيديو رقمية متعددة،  أقراص مدمجة،  أقراص تسجيل، بيانات مغناطيسية
 آالت تسجيل،  آليات لألجھزة التي تعمل بالنقد،  وسائط تسجيل رقمية أخرى، االستعماالت
 أجھزة،  برمجيات حاسوب،  معدات وأجھزة حاسوبية لمعالجة البيانات،  آالت حاسبة، النقد
 جميع برامج،  أجھزة تسلية ُتستعمل مع أجھزة أو شاشات عرض خارجية، إخماد النيران
وبرمجيات الحاسوب بغض النظر عن وسائط التسجيل أو وسائل البث أي برمجيات مسجلة
 آليات تعمل بقطع، على وسائط مغناطيسية أو منقولة أو مفرغة من شبكات حاسوب بعيدة
(بصرية- أقراص مدمجة )سمعية،  أجھزة تشغيل األقراص المدمجة، النقد ألجھزة التلفزيون
 أجھزة لأللعاب معدة،  برامج ألعاب حاسوب، ( أقراص مدمجة )لذاكرة القراءة فقط،
 أقراص وبرامج وبرمجيات ألعاب حاسوب، لالستخدام مع أجھزة أو شاشات عرض خارجية
 برامج ألعاب حاسوب مسجلة على أشرطة، ( برامج ألعاب حاسوب )برمجيات قابلة للتنزيل،
، أو للمسابقات/أو لأللعاب التفاعلية و/ برامج حاسوب للتلفزيونات التفاعلية و، ()برمجيات
 ألعاب،  برامج ألعاب حاسوب متعددة الوسائط تفاعلية، برامج وبرمجيات ألعاب الكترونية
(فيديو مبرمجة )برمجيات
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Date of

06/01/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG
DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169604
Class
9

Goods/Services
Computer programs [downloadable software]; counters;
apparatus to check franking; counterfeit coin detectors; ticket
dispensers; voting machines; apparatus for scanning the retina
for the security identification of persons; biometric identification
apparatus; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic];
weighing apparatus and instruments; measuring apparatus;
electronic notice boards; navigational instruments; electronic
video surveillance apparatus; cameras [photography]; surveying
apparatus and instruments; levels [instruments for determining
the horizontal]; speed checking apparatus for vehicles; pressure
measuring apparatus; chemistry apparatus and instruments;
electric measuring devices; lasers, not for medical purposes;
optical apparatus and instruments; materials for electricity mains
[wires, cables]; semi-conductors; electronic chip cards;
condensers [capacitors]; electric switches; electric couplings;
electric plugs; control panels [electricity]; covers for electric
outlets; video screens; remote control apparatus; optical fibers
[light conducting filaments]; heat regulating apparatus; lightning
rods; electrolysers; fire extinguishing apparatus; radiological
apparatus for industrial purposes; protection devices for
personal use against accidents; clothing for protection against
accidents, irradiation and fire; protective masks; gloves for
protection against accidents; knee-pads for workers; electric
theft prevention installations; electric locks; eyeglasses; electric
batteries; chargers for electric batteries; animated cartoons;
safety boots for industrial use; electric sockets; industrial
contactor starters, electrical; ear plugs for divers; electric locks;
biometric fingerprint door locks; industrial endoscope cameras;
rearview cameras for vehicles; sensor; alarms; cabinets for
loudspeakers; printers for use with computers; mobile power
supplies, namely rechargeable batteries; tachographs; bathroom
scales; remote control apparatus; computer network switches;
computer network bridges; internet router; radio receivers and
transmitters; radio signal tuners; electric door bells; interphones;
video phones; video monitor; air analysis apparatus; wireless
routers.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩٦٠٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  أجھزة فحص الدمغات البريدية، عدادات، [برامج الكمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل
 جھاز لمسح شبكية العين لتحديد ھوية، موزعات تذاكر،كواشف قطع النقد المقلدة
 آالت تصوير ]فوتوغرافيةو،  جھاز للمقاييس الحيوية لتحديد الھوية،األشخاص
 لوحات إعالنية، أجھزة قياس، أجھزة وأدوات للوزن، [الكتروستاتية و حرارية
، [ الكاميرات ]التصوير، أجھزة المراقبة اإللكترونية بالفيديو، األدوات المالحية،إلكترونية
 أجھزة فحص السرعة، [ المستويات ]أدوات لتحديد الخطوط األفقية، أجھزة وأدوات المسح
 أجھزة، أجھزة قياس كھربائية،  أجھزة وأدوات كيميائية، جھاز قياس الضغط،للمركبات
 مواد المصادر الرئيسية للتيار،  أجھزة وادوات بصرية، ليزر و ليست لغايات طبية
،  مكثفات، بطاقات رقاقة إلكترونية، شبه موصالت، [الكھربائي ]األسالك والكبالت
، [ لوحات تحكم ]كھربائية، المقابس الكھربائية،  قارنات كھربائية،مفاتيح كھربائية
 األلياف الضوئية ]الياف،جھاز التحكم عن بعد،  شاشات فيديو، أغطية للمخارج الكھربائية
 أجھزة تحليل، قضبان الحماية من الصواعق،  جھاز تنظيم الحرارة، [توصيل الضوء
 أجھزة حماية،  جھاز إشعاعي لألغراض الصناعية، أجھزة إطفاء الحرائق،كھربائي
 أقنعة،  مالبس واقية من الحوادث واإلشعاع والحريق، لالستخدام الشخصي ضد الحوادث
، أجھزة كھربائية لمنع السرقة، واقيات ركب للعمال، قفازات للوقاية من الحوادث،واقية
 صور كرتونية، شواحن للبطاريات الكھربائية، بطاريات كھربائية، نظارات،أقفال كھربائية
 بادئ صناعي وكھربائي، مآخذ كھربائية، أحذية السالمة لالستخدام الصناعي،متحركة
 أقفال لألبواب، أقفال كھربائية، سدادات األذن للغواصين،إلدارة محرك ذو قاطع تلقائي
، كاميرات الرؤية الخلفية للسيارات، كاميرات صناعية للمنظار الداخلي،ببصمة بيومترية
،  طابعات لالستخدام مع أجھزة الكمبيوتر، كبائن لمكبرات الصوت، أجھزة إنذار،مستشعر
، أجھزة تسجيل السرعة،  وھي البطاريات القابلة إلعادة الشحن، إمدادات القدرة المتنقلة
،  جسور شبكة الكمبيوتر،  مفاتيح شبكة الكمبيوتر، جھاز التحكم عن بعد، موازين الحمام
، أجھزة تنغيم إشارة الراديو،  أجھزة االستقبال واإلرسال الالسلكي،جھاز توجيه اإلنترنت
 جھاز تحليل، شاشة فيديو، ھواتف مرئية، ھواتف داخلية،أجراس كھربائية لألبواب
. موجھات السلكية،ھوائي

82

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

ايه بي بي شويز ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

بروغرستراسيه  ٥٤٠٠ ،٦٦بادن ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩٦٤٢

14/01/2020

Date of

Applicant Name:
ABB Schweiz AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bruggerstrasse 66, 5400 Baden,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169642
Class
9

Trademark

PrimeGear ZX0
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المفاتيح الكھربائية للمستخدمين الصناعيين ،معدات توزيع الطاقة الكھربائية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/١٠٨٩٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/١٩ :

Goods/Services
Electrical switchgear for industrial users; electrical power
distribution equipment.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 10893/2019
Claim Date: 19/08/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

ايه بي بي شويز ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بروغرستراسيه  ٥٤٠٠ ،٦٦بادن ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩٦٤٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المفاتيح الكھربائية للمستخدمين الصناعيين ،معدات توزيع الطاقة الكھربائية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/١٠٨٩٦ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/١٩ :

14/01/2020

Date of

Applicant Name:
ABB Schweiz AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bruggerstrasse 66, 5400 Baden,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169640
Class
9

Trademark

Goods/Services
Electrical switchgear for industrial users; electrical power
distribution equipment.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 10896/2019
Claim Date: 19/08/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

19/01/2020

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

SAMSUNG ELECTRONICS
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
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, SuwonSi, Gyeonggi-Do, Republic of Korea

 ،١٢٩سامسونج-رو ،يونجتونج-جو ،سوون-سي ،جيونجي-
دو ،جمھورية كوريا

١٦٩٦٦٥

19/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
169665
Class
9

Trademark

The Serif
من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاشات ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء ) ،(LEDمحركات أقراص فالش ) USBالناقل
التسلسلي العام( فارغة ،بطاقات ذاكرة فالش فارغة ،أقفال األبواب الرقمية ،لوحات عرض
الفتات رقمية ،أشباه الموصالت ،شواحن بطاريات ،أجھزة عرض الفيديو ،محركات األقراص
الصلبة ،مكبرات الصوت ،معدات الصوت ،أجھزة االستشعار ]أجھزة القياس[ بخالف التي
لالستخدام الطبي ،البطاريات الكھربائية القابلة إلعادة الشحن ،الكاميرات ،أجھزة الحاسوب،
شاشات الحاسوب ،برمجيات الحاسوب ،أجھزة الحاسوب اللوحي ،التلفزيونات ،سماعات
الرأس ،سماعات األذن ،أجھزة الحاسوب المحمولة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٤٠-٢٠١٩-٠١١٠٦٦٠:
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٧ :

Goods/Services
;Light emitting diode (LED) displays; blank USB flash drives
blank flash memory cards; digital door locks; digital signage
display panels; semiconductors; battery chargers; video
;projectors; solid state drives; audio speakers; audio equipment
;sensors [measurement apparatus], other than for medical use
rechargeable electric batteries; cameras; computers; computer
;monitors; computer software; tablet computers; televisions
headphones; ear buds; portable computers.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0110660
Claim Date: 17/07/2019
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DIRAMODE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1, rue John Hadley, 59654 Villeneuve
d'Ascq, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169652
Class
9

Goods/Services
Audio recorders and/or players that use integrated circuits as
recording media; audiotape recorders and/or players; audio disc
recorders and/or players; radio tuners; audio receivers; audio
amplifiers; audio speakers; headsets; earphones; microphones;
television apparatus and installations; liquid crystal display
devices; projection apparatus; television tubes; cathode ray
tubes; videotape recorders and/or players; video disc recorders
and/or players; set top boxes; video cameras; video cameras
combined with video recorders and/or players; electronic fixed
image cameras; mobile telephones; facsimile machines;
telephone apparatus; personal digital assistants (PDAs);
computers; central processing units; computer peripheral
devices, particularly disc drives, monitors, keyboards, mice and
speakers; computer software; scanners; printers; magnetic
tapes; optical discs; magnetic discs; magneto-optical discs;
semi-conductor units and packaged semi-conductors;
integrated circuits; pre-recorded data, sound and/or image
recording media, especially tapes, optical discs, magnetic discs,
magneto-optical discs, integrated circuits containing music,
films, images, animations and/or writing; storage media for
audio, visual and/or computer data and adaptors for these
goods; integrated circuit chips; batteries and cells; video games
and apparatus designed for use with television receivers only;
audio and/or video data processors; data transmission cables;
optical goods, spectacles (optics), spectacle frames,
sunglasses, goggles for sport, cases for spectacles, spectacle
glasses; smartphones; cases for telephones or portable
computers; gaming software for cellular phones; downloadable
software applications

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ديرامود
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، فيلينوف دو آسك٥٩٦٥٤ ، رو جون ھادلي،١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩٦٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أو مشغالت/ مسجالت و،أو مشغالت صوت تستخدم دوائر مدمجة كوسائط تسجيل/مسجالت و
، مستقبالت صوت، مولفات راديو،أو مشغالت أسطوانات صوتية/ مسجالت و،أشرطة صوتية
 أجھزة تلفاز، أجھزة مذياع، سماعات، أجھزة رأس، مكبرات صوت،مضخمات صوت
 صمامات أشعة، صمامات تلفزيونية، أجھزة عرض، أجھزة عرض بلورية سائلة،ولوازمھا
،أو مشغالت أسطوانات فيديو/ مسجالت و،أو مشغالت أشرطة فيديو/ مسجالت و،كاثودية
،أو مشغالت فيديو/ كاميرات فيديو مدمجة مع مسجالت و، كاميرات فيديو،أجھزة فك شفرات
 مساعدات رقمية، أجھزة ھاتفية، آالت فاكس، ھواتف جوالة،كاميرات صور مثبتة إلكترونية
 وعلى، أجھزة طرفية حاسوبية، وحدات معالجة مركزية، أجھزة حاسوب،(PDAs) شخصية
، وماوس ومكبرات صوت، ولوحات مفاتيح، وشاشات مراقبة،وجه التحديد مشغالت أقراص
 أقراص، اقراص ضوئية، أشرطة ممغنطة، طابعات، ماسحات ضوئية،برمجيات حاسوبية
 دوائر، وحدات شبه موصلة وأشباه موصالت مغلفة، أقراص ضوئية ممغنطة،ممغنطة
، وخاصة األشرطة،أو صور/ وسائط تسجيل أصوات و، بيانات مسجلة مسب ًقا،مدمجة
 والدوائر المدمجة، واألقراص الممغنطة الضوئية، واألقراص الممغنطة،واألقراص الضوئية
 وسائط تخزين للبيانات،أو الكتابات/المحتوية على الموسيقى واألفالم والصور والرسومات و
 بطاريات، شراح دوائر مدمجة،أو الحاسوبية ومھايئات لھذه السلع/الصوتية أو المرئية و
 معالجات، ألعاب وأجھزة فيديو مصممة لالستخدام مع مستقبالت التلفزيون فقط،وخاليا
 أ ُ ُطر،( نظرات )بصريات، سلع ضوئية، كبالت إرسال بيانات،أو فيديو/بيانات صوت و
، ھواتف ذكية، نظارات رؤية، حافظات للنظارات، نظارات رياضية، نظارات شمسية،نظارات
، برمجيات ألعاب خاصة بالھواتف الخلوية،حافظات للھواتف أو أجھزة الحاسوب النقالة
.تطبيقات برمجية قابلة للتنزيل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

20/06/2019

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

بي اس ان ميديكال جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:
BSN medical GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quickbornstrasse 24, D-20253 Hamburg,
Germany

كويكبورنشتراسيه ،٢٤دي ٢٠٢٥٣-ھامبورغ ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤٠٦

الصنف

20/06/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169406
Class
10

Trademark

ACTIMOVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
األربطة المرنة؛ أدوات التجبير؛ البضائع التجبيرية الطرية؛ ضمادات المفاصل التجبيرية؛
ضمادات الركب التجبيرية؛ األحذية والضبانات التجبيرية؛ األدوات التقويمية؛ األطراف
الصناعية

Goods/Services
;Elastic bandages; orthopedic articles; orthopedic soft goods
;orthopedic joint bandages; orthopedic knee bandages
orthopedic shoes and soles; ortheses; prostheses.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

ميجا ديسبوزابيلز اس .ايه.
يونان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MEGA DISPOSABLES S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 148 Dekelias street, 13678 Aharnes,
Greece

 ١٤٨ديكيلياس ستريت ١٣٦٧٨ ،اھارنيس ،اليونان

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٦١

الصنف

12/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169361
Class
10

Trademark

Iasi
من اجل البضائع/الخدمات التالية
فوط األسرة للسلس البولي؛ مالءات للسلس البولي.

Goods/Services
Incontinence bed pads; incontinence sheets.
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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 dark gray and light gray 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
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169370
Class
10

12/12/2019

10

الصنف

١٦٩٣٧٠

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 باللونين الرمادي الفاتح والرمادي:اشتراطات خاصة
.الغامق وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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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 orange and gray 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
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169355
Class
10

12/12/2019

10

الصنف

١٦٩٣٥٥

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 باللونين البرتقالي والرمادي وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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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
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169369
Class
10

12/12/2019

10

الصنف

١٦٩٣٦٩

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

91

تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

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

اف .ھوفمان -الروش أيه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
F. Hoffmann-La Roche AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grenzacherstrasse 124, CH 4070 Basel,
Switzerland

جرينزاشير شتراسيه  ،١٢٤سي اتش  ٤٠٧٠بازل ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٩٠

الصنف

18/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169390
Class
10

Trademark

SUSVIMO
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة إعطاء األدوية القابلة للزراعة

Goods/Services
Implantable drug delivery device
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

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

سيل ايه اي دي اليف سيفر بيه تي واي ال تي دي
استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 ١ليسلي كلوز ،ايالنورا ھايتس ان اس دبليو  ،٢١٠١استراليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٣٩

الصنف

18/12/2019

Date of

Applicant Name:
CellAED Life Saver Pty Ltd
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Lesley Close, Elanora Heights NSW
2101, Australia
Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169339
Class
10

Trademark

CellAED
من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاشات عرض الرجفان؛ أجھزة وقف الرجفان

Goods/Services
Defibrillator monitors; Defibrillators
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تاريخ ايداع الطلب:

08/10/2014

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

كوھلر كو .
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

08/10/2014

Date of

 ٤٤٤ھايالند درايف  ,كوھلر ,ويسكونسين ،الواليات المتحده
االمريكية

Applicant Name:
Kohler Co.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin,
USA

ابو غزالة للملكية الفكرية  -ص.ب  ٩٢١١٠٠عمان ١١١٩٢
االردن
11
الصنف
١٦٩٥٧٤

Applicant for
 Abu- Ghazaleh Intellectual PropertyCorrespondence
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
Trademark
169574
Class
11

BOLD
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة اإلنارة والتسخين وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتھوية وتزويد المياه
والغايات الصحية ،تجھيزات الحمامات وأحواض االستحمام وحمامات تعمل على تحريكالمياه
بشكل دائري ،تجھيزات دش االستحمام والدش ،مرفقات دش االستحمام والحمام واحواض
االستحمام ،دش االستحمام الكھربائي ،سخانات المياه الكھربائية ،مقصورات دش االستحمام
والحمام واحواض االستحمام ،أحواض دش االستحمام ،رؤوس دش االستحمام ،أبواب دش
االستحمام ،موجھات المياه ،رؤوس الرش لدش االستحمام ،األحواض ،مراحيض الشطف،
المراحيض ،دورات المياه ،أحواض التواليت ،مقاعد التواليت ،تواليت غير يدوي ،أجھزة دفق
المياه غير يدوية ،حجرات للمياه ،أضواء،إنارة السقف ،أضواء السقف لألثاث،
اإلضاءةالكھربائية ،تركيبات اإلضاءة ،المصارف ،ركائز )قوائم( المصرف ،الصنابير،
الحنفيات ،حنفيات غير يدوية ،فالتر المياه ،الحنفيات يتم التحكم بھا حراريا أو باألشعة تحت
الحمراء أوالرادار)عن بعد( أو إلكترونياً ،مجففات االيدي الكھربائية ،مصافي لالستخدام مع
المصارف والحمامات وأرضيات دش االستحمام ،أجھزة مجففات األيدي الغير يدوية ،سدادات
لالستخدام مع المصارف والحمامات وأرضيات دش االستحمام ،صنابيراحواض االستحمام،
صمامات التحكم في المياه لخزانات المياه صمامات التحكم في المياه ،صمامات التحكم في
المياه للحنفيات ،المباول ،صھاريج )خزانات( المياه ،ملينات المياه ،لوازم الحمامات ،نوافير
الشرب ،حمامات البخار )الساونا( ،العتالت )مقابض( غير المعدنية للصھاريج )الخزانات(،
األجھزة والتجھيزات الصحية ،أجھزة إمدادات المياه واألدوات الصحية

Goods/Services
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath
installations; showers and shower installations; shower and
;bath enclosures; electric showers; electric water heaters
shower and bath cubicles; shower pans; shower heads; shower
;doors; water diverters; shower spray heads; basins; bidets
;lavatories; toilets; toilet bowls; toilet seats; touchless toilets
;touchless flushing apparatus; water closets; lights; dome lights
;dome lights for furniture; electric lighting; lighting fixtures
sinks; sink pedestals; taps; faucets; touchless faucets; water
filters; thermostatically, infrared, radar or electronically
controlled faucets; electric hand dryers; strainers for use with
sinks, baths and shower trays; touchless hand drying
;apparatus; stoppers for use with sinks, baths and shower trays
bath spouts; water control valves for water cisterns; water
control valves; water control valves for faucets; urinals; water
;cisterns; water softeners; bathroom fittings; drinking fountains
saunas; non- metallic levers for cisterns; sanitary apparatus and
installations; water supply apparatus and sanitaryware.
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Date of

21/05/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

El Araby Co. for Trading
and Manufacturing

Nationality
: EGYPT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 12 Gawhar ElKaeed St., Algammalia,
Cairo, Egypt
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169445
Class
11

Goods/Services
Air conditioning apparatus; Air conditioning installations; Air
cooling apparatus; Air filtering installations; Baths (Heaters
for—); Ceiling lights; Coffee machines, electric; Coffee
percolators, electric; Driers (Hair—); Dryers (Hair—); Electric
lamps; Extractor hoods for kitchens; Fans [air-conditioning];
Fans (Electric—)for personal use; Fans [parts of air conditioning
installations]; Hair driers [dryers]; Heaters for baths; Heating
apparatus; Heating apparatus, electric; Hoods (Extractor —)for
kitchens; Ice boxes; Ice chests; Kettles, electric; Kitchen ranges
[ovens]; Lamps; Lamps (Burners for—); Lamps (Electric—);
Light bulbs; Light bulbs, electric; Light bulbs for directional
signals for vehicles; Light diffusers; Light-emitting diodes [LED]
lighting apparatus; Microwave ovens [cooking apparatus];
Percolators (Coffee —), electric; Projector lamps; Refrigerating
apparatus and machines; Refrigerating appliances and
installations; Refrigerating disply cabinets [display cases];
Refrigerators; Street lamps; Ventilation [air-conditioning]
installations and apparatus; Water heaters; Water heaters
[apparatus]
Special condition: Claiming red color

21/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة العربي للتجارة والصناعة

:اسم طالب التسجيل

مصر
شركة اجنبية

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

 مصر، القاھرة، الجمالية، شارع جوھر القائد١٢

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
١٦٩٤٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، منشآت ترشيح الھواء، أجھزة تبريد الھواء، منشآت تكييف الھواء،أجھزة تكييف الھواء
 غاليات )أباريق( كھربائية، مكنات كھربائية لصنع القھوة، أضواء السقف،سخانات للحمامات
 مراوح، أغطية شفط للمطابخ، مصابيح كھربائية، مجففات شعر، مجففات شعر،للقھوة
 مراوح ]أجزاء من منشآت تكييف، مراوح كھربائية لالستخدام الشخصي،[]لتكييف الھواء
 أجھزة تسخين، أجھزة تسخين، سخانات للحمامات،[ مجففات شعر ]مجففات،[الھواء
، مواقد ]أفران[ المطبخ، غاليات كھربائية، ثالجات، ثالجات، أغطية شفط للمطابخ،كھربائية
، بصيالت مصابيح كھربائية، بصيالت مصابيح، مصابيح كھربائية، مواقد للمصابيح،مصابيح
 اجھزة اضاءة، ادوات نشر الضوء،بصيالت لمصابيح االشارات االرشادية للمركبات
( غاليات )اباريق،[ أفران ميكروويف ]اجھزة طھو،[LED] للصمامات الثنائية للضوء
 خزائن، أجھزة ومنشآت تبريد، أجھزة وآالت تبريد، مصابيح آلآلت العرض،كھربائية للقھوة
 منشآت وأجھزة تھوية ]تكييف، مصابيح للشوارع، ثالجات،[عرض مبردة ]صناديق عرض
[ سخانات ماء ]أجھزة، سخانات ماء،[الھواء

 مع المطالبة باللون األحمر:اشتراطات خاصة
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Date of

06/01/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG
DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169602
Class
11

Goods/Services
Electric lamps; lighting apparatus and installations; lighting
tubes; lights for vehicles; germicidal lamps for purifying air;
curling lamps; oil lamps; cooking apparatus and installations;
lava rocks for use in barbecue grills; cooling appliances and
installations; air purifying apparatus and machines; fans [airconditioning]; electric hair dryers; electric heating apparatus;
apparatus for producing fog; taps; pipes [parts of sanitary
installations]; automatic watering installations; bath
installations; sanitary apparatus and installations; water
purification installations; electric radiators; lighters;
polymerisation installations; light bulbs; searchlights; electric
torches; refrigerating appliances and installations; airconditioning installations; water purifying apparatus and
machines; pocket warmers; air purifier for household purposes;
electric water purifier for household purposes; humidifiers for
household purposes; electric kettles; extractor hoods for
kitchens; gas burners; heat guns; cocks for pipes and pipelines;
disinfectant apparatus; electrically heated clothing.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
١٦٩٦٠٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مصابيح، أضواء للمركبات،  أنابيب مضيئة، أجھزة ومنشآت لإلضاءة، المصابيح الكھربائية
،  أجھزة ومعدات طھو، مصابيح زيتية، لمبات تجعيد الشعر،مبيدة للجراثيم لتنقية الھواء
،  أجھزة ومكنات تنقية الھواء، أدوات ومنشآت تبريد،حجارة بركانية تستخدم في الشوايات
 جھاز إلنتاج، أجھزة تسخين كھربائية، مجففات شعر كھربائية، [مراوح ]لتكييف الھواء
 معدات، منشآت الري التلقائي، [ أنابيب ]أجزاء من تمديدات صحية، حنفيات، الضباب
 منشآت، والعات، مشعات كھربائية، منشآت تنقية المياه، أجھزة وتمديدات صحية،للحمام
، أجھزة ومنشآت للتبريد، مصابيح كھربائية، أضواء كاشفة، بصيالت مصابيح،البلمرة
 منقي الھواء لألغراض، دفايات جيب، أجھزة وآالت تنقية المياه، منشآت تكييف الھواء
، أجھزة ترطيب لألغراض المنزلية، منقي المياه الكھربائي لألغراض المنزلية، المنزلية
 محابس لألنابيب، بنادق حرارية، مواقد غاز، اغطية شفط للمطابخ،غاليات كھربائية
. مالبس ساخنة كھربائيا،  أجھزة مطھرة، وخطوط األنابيب
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

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

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
169624
Class
11

06/01/2020

11

الصنف

١٦٩٦٢٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

SAINT-GOBAIN
Goods/Services
Lighting apparatus, lighting installations, lamps, electric light
bulbs; heaters, steam generators, heating boilers, gas heating,
radiators, water heaters; solar heating systems and apparatus;
solar energy collectors for heating; anti-fog heating devices for
vehicles, anti-icing heating devices for vehicles; refrigerating
apparatus, drying, ventilating apparatus; water supply and
intake apparatus and installations, pressurized water tank
valves; valves (faucets); water pipes; shut-off valves for
regulating water; safety valves for water pipes; water supply
equipment; apparatus for protecting networks as parts of water
distribution installations; air valves for supplying water as parts
of water distribution installations; pressure regulators as parts
of water distribution installations; apparatus for outfitting of
pumps and water tanks; irrigation systems and installations;
installations for water purification and treatment; installations
for lavatory water disposal; sanitation equipment; installations
for purification of waste water and rain water.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مولدات بخار، سخانات،أجھزة إضاءة وتركيبات إضاءة ومصابيح ومصابيح ضوء كھربائية
ومراجل تسخين وتسخين بالغاز وأجھزة إشعاع ومسخنات مياه وأنظمة وأجھزة تسخين
 أجھزة تسخين مضادة للضباب خاصة، وسائل تجميع للطاقة الشمسية للتسخين،شمسي
 أجھزة تجميد وأجھزة،بالمركبات وأجھزة تسخين مضادة لتكون الثلج خاصة بالمركبات
، أجھزة وتركيبات إمداد وسحب المياه وصمامات خزانات مياه مضغوطة،تجفيف وتھوية
 صمامات أمان ألنابيب، صمامات إغالق خاصة بتنظيم المياه، أنابيب مياه،(صمامات )صنابير
، أجھزة لحماية الشبكات كأجزاء من تركيبات توزيع المياه، معدات إمداد المياه،المياه
 منظمات للضغط كأجزاء من،صمامات ھوائية إلمداد المياه كأجزاء من تركيبات توزيع المياه
 أنظمة وتركيبات، أجھزة للتركيب الخارجي للمضخات وخزانات المياه،تركيبات توزيع المياه
، تركيبات خاصة بالتخلص من مياه المراحيض، تركيبات خاصة بتنقية المياه ومعالجتھا،ري
. تركيبات لتنقية مياه الصرف وماء المطر،أدوات صحية
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Date of

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
LG Electronics Inc.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07336, Republic of Korea

:تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

،٠٧٣٣٦ ، سيؤول، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،١٢٨
جمھورية كوريا
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169384
Class
11

07/01/2020

11

الصنف

١٦٩٣٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Wash Tower
Goods/Services
Air conditioners; Hot air apparatus, namely, hot-air space
heating apparatus; Humidifiers; Electric dehumidifier for
household use; Electric ranges; Water purifiers for household
purposes; Water ionizers for household purposes; Membrane
apparatus in the nature of filters for purifying water; Solar
thermal collectors (heating); Air purifiers; Ventilation (airconditioning) apparatus for heating; LED lamps; Gas ranges;
Electric kitchen ovens; Apparatus or installations for cooking;
Electric refrigerators; Electric clothes dryers; Electric clothes
management machines for drying clothes for household
purpose; Electric clothing management machines having the
functions of deodorizing, sterilizing and steaming garments for
household purposes; Electric clothes drying machines with
sterilization, deodorization and crease-resistant treatment
functions for household purpose; Ventilation hoods; Ventilation
hoods for ovens.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجھزة تدفئة الجو بالھواء الساخن؛: تحديدا،المكيفات الھوائية؛ أجھزة توليد الھواء الساخن
أجھزة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة الكھربائية لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكھربائية؛
منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجھزة تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجھزة الغشائية
على ھيئة فالتر لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية )تسخين(؛ منقيات الجو؛ أجھزة
التھوية للتسخين )تبريد الھواء(؛ مصابيح أجھزة اإلضاءة للصمامات الثنائية للضوء ؛ مواقد
للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ الكھربائية؛ األجھزة أو التجھيزات للطھي؛ الثالجات
الكھربائية؛ مجففات المالبس الكھربائية؛ آالت ترتيب المالبس الكھربائية لتجفيف المالبس
للغايات المنزلية؛ آالت ترتيب المالبس الكھربائية المجھزة بوظائف إزالة الروائح الكريھة
وتعقيم وتبخير المالبس للغايات المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس الكھربائية المجھزة بوظيفة
التعقيم وإزالة الروائح ووظائف العالج لمقاومة التجعد لألغراض المنزلية؛ شفاطات التھوية؛
.شفاطات التھوية لألفران
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Date of

11/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

olaat for trading & air
conditioning EST / luay
audeh atta al rawashdeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -al rawnaq district -road saud bin
Masoud , P.O.Box: 187, 11732
Applicant for
P.O.Box 840183 -11181 Amman -al
Correspondence
rawnaq district -road saud bin Masoud
Trademark
169585
Class
11

Goods/Services
air conditioning apparatus - Air cooling apparatus - Air - |
‘deodorising apparatus - Beverage cooling apparatus - Air
sterilisers - Barbecues- Bread toasters - Coffee percolators,
electric - Cooking utensils, Disinfectant apparatus - electricBurners - Cooking apparatus and installations - Driers (Air)Driers (Hair) - Fans [air-conditioning] - Fans (Electric)for
personal use — Freezers - Grills [cooking appliances] —
Hearths - Refrigerators - Ice machines and apparatus - Kilns
(Ovens) - Microwave ovens [cooking apparatus] Refrigerating cabinets — Rotisseries - Warming pans - Kettles,
| electric - Water heaters - Heaters for baths - Air curtain - Air
conditioning & cooling &heating installations- ventilating fan

11/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

لؤي عوده عطا الرواشده/ مؤسسة اوالت للتجارة والتكييف

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,١٨٧:ب. ص، سعود بن مسعود- حي الرونق- عمان
١١٧٣٢
سعود بن- حي الرونق-  عمان١١١٨١ -٨٤٠١٨٣ ب.ص
مسعود
11
الصنف
١٦٩٥٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
|  مجففات- اجھزه التبريد_أجھزه تنقيه الھواء وازاله الروائح- اجھزه التكييف
 اجھزه تبريد المشروبات-  محمصات خبز- شوايات-  معقمات ھواء- الھواء
 اجھزه-  غاليات )ابرايق( كھربائية-  اواني طھو كھربائية-  مواقدمراوح-  مجففات ھواء- مجففات شعر-  اجھزه مطھره- ومعدات طھو
 شوايات)اجھزه-  مجمدات-  مراوح لالستخدام الشخصي- لتكييف الھواء
 افران ميكرويف-  افران-  اجھزه صناعه الثلج-  ثالجات-  مدافئ- (طھو
 سخانات-  سخانات ماء-  دفايات لالأسرة-  شوايات-  حجرات التبريد مراوح الشفط-  منشات تبريد وتكييف وتدفنه-  غاليات كھربانية- للحمامات
 ستائر ھوائية-
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

زيجيانغ ھوزون نيو انيرجي اوتوموبيل كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

نو ،٩٩٨.تونغرين رود ،وتونغ ستريت ،تونغزيانغ سيتي،
جيازينغ سيتي ،زيجيانغ بروفينس ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩٥٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيارة ذاتية القيادة ،مركبات للتنقل برا أو جوا أو بحرا أو على سكك حديدية ،السيارات؛
دراجات ھوائية كھربائية ،إطارات السيارات ]اإلطارات[ ،سيارات كھربائية ،مقاعد المركبات،
الدراجات الصغيرة )سكوتر( الكھربائية )لألشخاص بطيئة الحركة( ،ھياكل المركبات،
محركات كھربائية للمركبات البرية.

21/11/2019
Zhejiang Hozon New
Energy Automobile Co.,
Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 998, Tongren Road, Wutong Street,
Tongxiang city, Jiaxing city, Zhejiang
Province, China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169505
Class
12

Trademark

Goods/Services
Self-driving car; Vehicles for locomotion by land, air, water or
rail; Cars; Electric bicycle; Automobile tires [tyres]; Electric
vehicles; Vehicle seats; Electric scooter (for slow-moving
people); Vehicle chassis; Electric motor for land vehicles.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

زيجيانغ ھوزون نيو انيرجي اوتوموبيل كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

نو ،٩٩٨.تونغرين رود ،وتونغ ستريت ،تونغزيانغ سيتي،
جيازينغ سيتي ،زيجيانغ بروفينس ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩٥٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيارة ذاتية القيادة ،مركبات للتنقل برا أو جوا أو بحرا أو على سكك حديدية ،السيارات؛
دراجات ھوائية كھربائية ،إطارات السيارات ]اإلطارات[ ،سيارات كھربائية ،مقاعد المركبات،
الدراجات الصغيرة )سكوتر( الكھربائية )لألشخاص بطيئة الحركة( ،ھياكل المركبات،
محركات كھربائية للمركبات البرية.

21/11/2019
Zhejiang Hozon New
Energy Automobile Co.,
Ltd.

Date of

Name Applicant:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 998, Tongren Road, Wutong Street,
Tongxiang city, Jiaxing city, Zhejiang
Province, China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169504
Class
12

Trademark

Goods/Services
Self-driving car; Vehicles for locomotion by land, air, water or
rail; Cars; Electric bicycle; Automobile tires [tyres]; Electric
vehicles; Vehicle seats; Electric scooter (for slow-moving
people); Vehicle chassis; Electric motor for land vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

لينزينغ آكتينجيساشافت

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

النمسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/11/2019

Date of

Applicant Name:

Lenzing
Aktiengesellschaft
Nationality
: AUSTRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Werkstr .2 4860 lenzing austria

ريكشتراسه  ٤٨٦٠ ٢.لينزينغ النمسا

ص.ب ١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣دابوق  ,شارع الحجاز  ,بناء رقم
 , ٢٧عمان  ,االردن
12
الصنف
١٦٩٤٩٧

Applicant for
P.O.Box 930093-11193Dabouq , Al - Hijaz
Correspondence
St , Bld . No . 27
Trademark
169497
Class
12

TENCEL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الطائرات ،المركبات الجوية ،مقاعد الخطوط الجوية مع خاصية التدليك ،مقاعد الطائرات،
المركبات الموجھة آليًا ،لوحات قيادة السيارات ،إطارات السيارات ،السيارات ،المركبات
ذاتية الدفع ،مساند ظھر مُھيئة لالستخدام في المركبات ،مساند ظھر لمقاعد السيارات،
مقاعد للدراجات الھوائية ،قوارب ،ألواح ھيكلية للمركبات ،حقائب لوضع األشياء وترتيبھا
في السيارة ،مقاعد فردية للسيارات ،مقصورات العربات الكبلية ،شاحنات التخييم،
سيارات التخييم ،مركبات التخييم ،ستائر للشاحنات البيك أب ،مقاعد سالمة للسيارة
لألطفال ،ستائر مقاعد السيارات ،أحزمة مقاعد السيارات ،حقائب مقاعد السيارات ،مقاعد
السيارات ،حقائب السيارات ،بيوت متنقلة على ھيئة مركبات كبيرة ،سقوف عربات النقل،
مثبتات لألسِّرة المتنقلة لالستخدام في المركبات ،السيارات ،األطواف ،وسائد معززة
لألطفال لمقاعد المركبات ،مقاعد لحمل األطفال لالستخدام في المركبات ،مثبتات األطفال
لمقاعد المركبات ،أحزمة أمان األطفال لمقاعد المركبات ،مقاعد دراجات األطفال ،مقاعد
سيارات األطفال ،أحزمة األمان لألطفال لالستخدام في المركبات ،مقاعد األطفال
لالستخدام في المركبات ،المركبات التجارية ،لوحات المفاتيح التي ُتعَد من األجزاء
الداخلية للمركبات ،مقاعد سيارة قابلة للتحويل ،أغطية لمقاعد السيارات ،وسائد مُھيئة
لالستخدام في المركبات ،وسائد مُھيئة لالستخدام مع مقاعد السيارات ،لوحات القيادة،
مركبات]ذاتية التحكم[ المحرك بدون سائق ،سيارات بدون سائق ]سيارات ذاتية التحكم[ ،
سيارات كھربائية ،عربات السكك الحديدية الكھربائية ،كراسي المقعدين التي تعمل بالطاقة
الكھربائية ،الطائرات التي تعمل بالطاقة الكھربائية ،الحافالت التي تعمل بالطاقة
الكھربائية ،المركبات البرية التي تعمل بالطاقة الكھربائية ،السيارات ذات المحركات التي
تعمل بالطاقة الكھربائية ،المركبة المائية التي تعمل بالطاقة الكھربائية ،أغطية لوحة قيادة
مناسبة الحجم للمركبات ،دفايات قدمين مجھزة لعربات األطفال ،دفايات قدمين مناسبة
الحجم لكراسي دفع األطفال ،بطانات واقية مناسبة الحجم لمنطقة التحميل والشحن في
المركبات؛ بطانات سرير شاحنة مناسبة الحجم ،السيارات الكھربائية المزودة بخاليا
وقود ،عربات السكك الحديدية المعلقة ،الطائرات الشراعية ،صناديق القفازات للسيارات،
صناديق القفازات للمركبات ،مساند الرأس لمقاعد المركبات ،العربات التي تجرھا
الخيول ،الطائرات المائية ،عربات األطفال الرضع مع دعامات لألطفال الرضع قابلة
لإلزالة ،لوحات داخلية للمركبات ،أكياس داخلية للمركبات ،الزخارف داخلية للسيارات،
أجزاء الزخارف الداخلية السيارات ،عربات المقعدين ،الطائرات النفاثة ،المركبات النفاثة
للرياضات المائية ،كسوة جلدية لمقاعد السيارات ،كسوة جلدية للمركبات ،قوارب ترفيه،
بطانات للسيارات ،الحافالت الصغيرة ،البيوت المتنقلة ]القوافل[ ،الحافالت ،سيارات
السباق ،المركبات المائية ،مقاعد الدراجة النارية ،الزوارق المجھزة بأدوات اإلبحار،
واقيات الوحل ]أجزاء المركبات األرضية[ ،واقيات الوحل ،الحافالت ،عربات الركاب
]مركبات السكك الحديدية[ ،مركبات نقل الركاب ،سفن الركاب ،قطارات الركاب ،عربات
أطفال بھا أسرة لحمل أطفال ،قوارب نفاثة شخصية ،مقاعد أمان للحيوانات األليفة
لالستخدام في المركبات ،طائرات بدون طيار ،إطارات ھوائية للسيارات ،إطارات
ھوائية ،مقاعد أطفال محمولة للسيارات ،مقاعد أطفال محمولة للسيارات ،زوارق آلية،
أغطية واقية لمقاعد المركبات ]مناسبة الحجم[ ،أغطية واقية لمقاعد السيارة ]مشكلة[،
أجزاء داخلية واقية للمركبات ،بطانات واقية للتجاويف المكسوة داخل المركبات ،عربات
أطفال لالستخدام مع أسرة األطفال ،مقاعد سباق للسيارات ،مركبات السكك الحديدية،
عربات السكك الحديدية ،عربات قطار السكك الحديدية ،مدربو السكك الحديدية ،القوارب

Goods/Services
Aeroplanes, Air vehicles, Airline seats with a massage function, Airplane
seats, Automatic guided vehicles, Automobile dashboards, Automobile
tyres, Automobiles, Automotive vehicles, Backrests adapted for use in
vehicles, Backrests for vehicle seats, Bicycle saddles, Boats, Body
panels for vehicles, Boot tidies, Bucket seats for automobiles, Cable car
cabins, Camper vans, Camping cars, Camping vehicles, Canopies for
pick-up trucks, Car safety seats for children, Car seat canopies, Car seat
harnesses, Car seat tidies, Car seats, Car tidies, Caravans, Carriage
roofs, Carrycot restraints for use in vehicles, Cars, Catamarans, Child
booster cushions for vehicle seats, Child carrying seats for use in
vehicles, Child restraints for vehicle seats, Child safety harnesses for
vehicle seats, Children’s bicycle seats, Children's car seats, Children's
safety belts for use in vehicles, Children's seats for use in vehicles,
Commercial vehicles, Consoles being parts of vehicle interiors,
Convertible car seats, Coverings for car seats, Cushions adapted for use
in vehicles, Cushions adapted for use with car seats, Dashboards,
Driverless [autonomous] motor vehicles, Driverless cars [autonomous
cars], Electric cars, Electric railway cars, Electrically operated
wheelchairs, Electrically powered aircraft, Electrically powered buses,
Electrically powered land vehicles, Electrically powered motor vehicles,
Electrically powered watercraft, Fitted dashboard covers for vehicles,
Fitted footmuffs for prams, Fitted footmuffs for pushchairs, Fitted liners
for the cargo area of vehicles, Fitted truck bed liners, Fuel cell electric
cars, Funicular railcars, Gliders, Glove boxes for automobiles, Glove
boxes for vehicles, Head-rests for vehicle seats, Horse-drawn carriages,
Hydroplanes, Infants' carriages with removable infant supports, Interior
panels for vehicles, Interior pouches for vehicles, Interior trim for
automobiles, Interior trim parts of automobiles, Invalids' carriages, Jet
aircraft, Jet vehicles for water sports, Leather upholstery for vehicle
seats, Leather upholstery for vehicles, Leisure boats, Linings for
vehicles, Minibuses, Mobile homes [caravans], Motor buses, Motor
racing cars, Motor water vehicles, Motorcycle saddles, Motorsailers, Mud
guards [land vehicle parts], Mudguards, Omnibuses, Passenger
carriages [rail vehicles], Passenger carrying vehicles, Passenger ships,
Passenger trains, Perambulators incorporating carry cots, Personal jet
boats, Pet safety seats for use in vehicles, Pilotless aircraft, Pneumatic
tires for automobiles, Pneumatic tyres, Portable babies’ seats for
vehicles, Portable children’s seats for vehicles, Powerboats, Protective
covers for vehicle seats [fitted], Protective covers for vehicle seats
[shaped], Protective interiors for vehicles, Protective linings for
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upholstered recesses within vehicles, Pushchairs for use with carry cots,
Racing seats for automobiles, Rail vehicles, Railway carriages, Railway
cars, Railway coaches, Recreational jet boats, Remote controlled rail
vehicles, Remotely op erated vehicles, Retreaded tyres, Roof linings for
vehicles, Saddle covers for bicycles, Saddlebags adapted for bicycles,
Saddles for bicycles, cycles or motorcycles, Safety belts for vehicle
seats, Safety harnesses for auto racing, Safety restraints for use in
vehicles, Safety seats adapted for use by children in vehicles, Safety
seats for babies for use in vehicles, Safety seats for infants and children
for vehicles, Safety seats for vehicles, Sailboats, Seacraft, Seaplanes,
Seat covers [shaped] for use in automobiles, Seat covers for vehicles,
Seat cushions for the seats of aircraft, Seat cushions for the seats of
boats, Seat cushions for the seats of land vehicles, Seat cushions for the
seats of vehicles, Seat cushions for the seats of water vehicles, Seat
safety harnesses for motor cars, Seating for water vehicles, Seats for
railway cars, Security harness for vehicle seats, Sleeping cars,
Snowmobiles, Spiked tires for vehicles, Sports cars, Spray prevention
flaps for vehicles, Sun shields and visors for motor cars, Sun visors
[vehicle parts], Sun visors for automobiles, Sun-blinds adapted for
automobiles, Sunshine roofs for vehicles, Tires, Trains [vehicles], Trim
panels for vehicle bodies, Tyres for agricultural vehicles, Tyres for
aircraft, Tyres for commercial vehicles, Tyres for motorcycles, Tyres for
trucks, Unmanned vehicles, Upholstery for automobiles, Upholstery for
vehicle seats, Upholstery for vehicles, Vehicle booster seats for children,
Vehicle door panels, Vehicle doors, Vehicle head rest covers, Vehicle
safety harness for carry cots, Vehicle safety harness for safety seats for
children, Vehicle safety harnesses for pram bodies, Vehicle safety
restraints for use with safety seats, Vehicle seat covers [shaped], Vehicle
seats, Vehicle tires, Vehicles, Vehicles adapted for the disabled,
Vehicles for locomotion by land, air, water or rail, Vehicles for locomotion
by sea, Vehicles for the physically handicapped and those of reduced
mobility, Vehicles for travel by air, Vehicles for travel by land, Vehicles
for travel by rail, Vehicles for travel by water, Vehicles for use on land,
Vessels [boats and ships], Water vehicles, Wheelchair cushions,
Wheelchairs, Windshield visors [vehicle parts], Yachts.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018073215
Claim Date: 28/05/2019

 المركبات التي، مركبات السكك الحديدية التي يتم التحكم فيھا عن بعد،النفاثة الترفيھية
 أغطية لمقاعد، بطانات السقف للسيارات، اإلطارات المعاد تجديدھا،تيتم تشغليھا عن بعد
 دراجات، مقاعد للدراجات الھوائية، جرابات مُعدة للدراجات الھوائية،الدراجات الھوائية
، أحزمة أمان لسباق السيارات، أحزمة أمان لمقاعد المركبات،ھوائية أو دراجات نارية
 مقاعد السالمة مُعدة الستخدام األطفال في،مثبتات األمان لالستخدام في المركبات
 مقاعد السالمة، مقاعد السالمة لألطفال الرضع الستخدامھا في المركبات،المركبات
، القوارب الشراعية، مقاعد السالمة للمركبات،للرضع واألطفال لالستخدام في المركبات
 أغطية، أغطية المقاعد ]مُش َّكلة[ لالستخدام في السيارات، الطائرات البحرية،القوارب
 وسائد، وسائد مقاعد لمقاعد القوارب، وسائد مقاعد لمقاعد الطائرات،لمقاعد المركبات
 وسائد مقاعد لمقاعد، وسائد مقاعد لمقاعد المركبات،مقاعد لمقاعد المركبات البرية
 مقاعد لعربات، مقاعد للمركبات المياه، أحزمة أمان مقاعد للسيارات،المركبات المائية
 إطارات، سيارات الثلج، عربات نوم، أحزمة أمان لمقاعد المركبات،السكك الحديدية
 واقيات الشمس وحواف، قالبات منع الرذاذ للمركبات، سيارات رياضية،مسننة للسيارات
، واقيات من الشمس للسيارات،[ واقيات من الشمس ]أجزاء المركبات،زجاج للسيارات
 قطارات، إطارات، أسقف مُنفِذة ألشعة الشمس للسيارات،حاجبات شمسية للسيارات
 إطارات، إطارات للمركبات الزراعية، لوحات زخارف ھياكل المركبات،[]المركبات
، إطارات للشاحنات، إطارات للدراجات النارية، إطارات للمركبات التجارية،للطائرات
 مقاعد، كسوة للمركبات، كسوة لمقاعد السيارات، كسوة للسيارات،المركبات بال طيار
 أغطية لمسند الرأس، أبواب المركبات، لوحات أبواب المركبات،مركبات معززة لألطفال
 أحزمة أمان المركبات، أحزمة أمان مركبات ألسرة األطفال المحمولة،في المركبات
 مثبتات أمان العربات، أحزمة أمان المركبات لعربات األطفال،لمقاعد السالمة لألطفال
 إطارات، مقاعد للمركبات، أغطية مقاعد المركبات،لالستخدام مع مقاعد السالمة
 أو الماء أو، الجو، مركبات للنقل البري، مركبات مُھي َئة للمعاقين، المركبات،للمركبات
 مركبات المعاقين جسديا ً ومركبات تقل فيھا، مركبات للنقل البحري،السكك الحديدية
ً  مركبات للسفر،القدرة على الحركة
 مركبات للسفر عبر السكك، مركبات للسفر برً ا،جوا
 السفن ]القوارب، مركبات لالستخدام على األرض، مركبات للسفر بحرً ا،الحديدية
 وافيات الزجاج، كراسي المقعدين، وسائد كراسي المقعدين، المركبات المائية،[والسفن
. اليخوت،[األمامي ]أجزاء المركبات

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٠٧٣٢١٥ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٢٨ :تاريخ االدعاء
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Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KOREA OIL SEAL CO.,
LTD.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-13, SORAJI-RO 195 BEON-GIL, PAJU-SI,
GYEONGGI-DO, Republic of Korea

Goods/Services
hubcaps for automobiles, parts and accessories for
automobiles, parts and accessories for motorcycles, brake
calipers for land vehicles, brake cylinders for land vehicles,
tractor sealing for agricultural purposes, tractor oil seals for
agricultural purposes, tractor o-rings for agricultural purposes,
motors and engines for land vehicles, cams for land vehicles,
crankcases for land vehicle components, braking systems for
vehicles and parts thereof, clutch cylinders for land vehicles,
structural parts for tractors, transmission components for land
vehicles, disc brakes for land vehicles, o-rings for automobiles,
oil seals for automobiles, gaskets for automobiles, sealing for
automobiles.

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.كوريا اويل سيل كو

:اسم طالب التسجيل

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

، باجو – سي، بيون – جيل١٩٥  سوراجي – رو،١٣-٢
 جمھورية كوريا،جيونجي – دو
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169385
Class
12

19/12/2019

12

الصنف

١٦٩٣٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قطع غيار وإكسسوارات للدراجات، قطع وإكسسوارات السيارات،أغطية المحاور للسيارات
، اسطوانات الفرامل للمركبات البرية، أدوات قياس سماكة المكابح للمركبات البرية،النارية
 سدادات الختم للزيت للجرارات للغايات،سدادات الختم للجرارات لألغراض الزراعية
 الموتورات والمحركات للمركبات، الحلقات الدائرية للجرارات للغايات الزراعية،الزراعية
 أنظمة، علب األعمدة المرفقية لمكونات المركبات البرية، الحدبات للمركبات البرية،البرية
، القطع الھيكلية للجرارات، اسطوانات التعشيق للمركبات البرية،الكبح للمركبات وقطعھا
 الحلقات الدائرية، الفرامل القرصية للمركبات البرية،مكونات نقل السرعات للمركبات البرية
 سدادات الختم للسيارات، حشوات العزل للسيارات، أختام الوقود للسيارات،للسيارات

104

Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169625
Class
12

Goods/Services
Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles; rolling stock for
railways; ships; accessories and spare parts for aircraft,
automobiles, bicycles, motorcycles, rolling stock for railways
and ships, windscreens, double glass windscreens for vehicles;
windows for vehicles; vehicle rear windows; vehicle windows
equipped with heating devices; vehicle windows equipped with
aerials for radio reception.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
12
الصنف
١٦٩٦٢٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، وسائط نقل متحركة للسكك الحديدية، دراجات نارية، دراجات ھوائية، سيارات،طائرات
 ملحقات وقطع غيار للطائرات والسيارات والدراجات والدراجات النارية ووسائل نقل،سفن
 نوافذ، نوافذ للمركبات،متحركة للسكك الحديدية والسفن وزجاج أمامي وزجاج أمامي مزدوج
 نواف مركبات مزودة بأجھزة ھوائي، نوافذ مركبات مزودة بوسائل تدفئة،خلفية للمركبات
.لالستقبال الالسلكي
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تاريخ ايداع الطلب:

05/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنھامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/11/2019

Date of

Applicant Name:

 ٣٤٨-٣٣٤اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  ١سي  ١جيه جي،
انجلترا

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

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٦٩٥٢٤

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
169524
Class
14

14

DEBENHAMS 1778
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجوھرات؛ االحجار الكريمه؛ مجوھرات غير ثمينة؛ مجوھرات مقلدة؛ المعادن الثمينة
وسبائكھا؛ المجوھرات والساعات وزمامات األكمام في المعادن الثمينة أو المغلفة بھا ؛ أدوات
قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة؛ ساعات؛ سيور للساعات؛ زمامات الكمام
القمصان.

Goods/Services
Jewellery; precious stones; costume jewellery; imitation
jewellery; precious metals and their alloys; jewellery, watches
;and cufflinks in precious metals or coated therewith
horological and chronometric instruments; watches; straps for
watches; cuff links.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٧٢

10/12/2019

Date of

الصنف

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

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169372
Class
14

Trademark

Goods/Services
;Clocks; watches; jewelry; bracelets; ankle bracelets; brooches
;chains; charms; cuff-links; earrings; lapel pins; necklaces
ornamental pins; pendants; rings; jewelry cases; beads for
making jewelry; musical jewelry boxes; leather jewelry; leather
;key chains; imitation leather key chains; non-metal key chains
metal key chains.
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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
١٦٩٣٦٢

الصنف

12/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169362
Class
14

Trademark

HUMMER
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المجوھرات وساعات اليد وساعات الحائط وأنواع أخرى من الساعات؛ الجوائز واللوحات؛
الحلي المعدنية بكونھا مجوھرات؛ حلقات المفاتيح؛ سالسل المفاتيح الجلدية )السالسل فقط(؛
سالسل المفاتيح غير المعدنية.

Goods/Services
Jewellery, watches, wall clocks and other timepieces; trophies
and plaques; metal trinkets being jewellery; key rings; leather
key chains (chain only); non-metal key chains.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة شفيق وسامر الغاوي

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

االردن
تضامن
عمان  /الصويفية  ،ص.ب١١٨٤٤ ,١٤٢٨١٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٤٤ -١٤٢٨١٤عمان  /الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٧٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الذھب و المجوھرات

30/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Shafiq and samer al ghawi
co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman / swifiya, P.O.Box: 142814, 11844

14

Applicant for
P.O.Box 142814 -11844 amman / swifiya
Correspondence
Trademark
169579
Class
14

Goods/Services
gold and jewelery
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

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

سحر حسن علي بزاري
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Sahar Hasan Ali Bazzari
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
Amman Wasfi Al Tal street Amoon
Building no . 1585 7 th floor, P.O.Box:
2178, 11953

الشارع عمان شارع وصفي التل مجمع واحة عمون رقم ١٨٥
الطابق السابع  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٢١٧٨:
ص.ب  ١١٩٥٣ -٢١٧٨المدينة  /الشارع :الشارع عمان
شارع وصفي التل مجمع واحة عمون رقم  ١٨٥الطابق السابع
١٦٩٥١٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجوھرات واكسسورات

الصنف

02/02/2020

Date of

14

Applicant for
Correspondence

P.O.Box 2178 -11953 city\ street: Amman
Wasfi Al Tal street Amoon Building no .
1585 7 th floor
169516
Class
14

Trademark

Goods/Services
Jewellery and Accessories
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Date of

06/02/2018

Name Applicant:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Foundation for
Education, Sciences &
Community Development

Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address : Education City Al Luqta Street
P.O. Box 5825 Doha
Qatar

Goods/Services
Printed matter namely, magazines, books, printed periodicals,
newsletters, and brochures all in the fields of creativity,
innovation, leadership, entrepreneurship, research, education
and community development.
Special condition: The registration of this trademark does not
give the owners the exclusive right to use the common and
descriptive words whenever appearing differently or separately
from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

, الدوحة٥٨٢٥ .ب. ص، شارع اللقطة،المدينة التعليمية
قطر
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكية الفكرية ص
 الشميساني االردن, شارع االمير شاكر بن زيد٥٦

Applicant for
Correspondence
Trademark

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
169395
Class
16

06/02/2018

16

الصنف

١٦٩٣٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تحديدا المجالت والكتب والدوريات المطبوعة والنشرات اإلخبارية والكتيبات في،المطبوعات
.مجاالت اإلبداع واالبتكار والقيادة و ريادة األعمال والبحوث والتعليم وتنمية المجتمع
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق بإستعمال الكلمات:اشتراطات خاصة
.العامة والوصفية عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

06/02/2018

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Foundation for
Education, Sciences &
Community Development

Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address : Education City Al Luqta Street P.O. Box
5825 Doha Qatar

Goods/Services
Printed matter namely, magazines, books, printed periodicals,
newsletters, and brochures all in the fields of creativity,
innovation, leadership, entrepreneurship, research, education
and community development.

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

, الدوحة٥٨٢٥ .ب. ص، شارع اللقطة،المدينة التعليمية
قطر
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكية الفكرية ص
 الشميساني االردن, شارع االمير شاكر بن زيد٥٦

Applicant for
Correspondence
Trademark

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
169398
Class
16

06/02/2018

16

الصنف

١٦٩٣٩٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تحديدا المجالت والكتب والدوريات المطبوعة والنشرات اإلخبارية والكتيبات في،المطبوعات
.مجاالت اإلبداع واالبتكار والقيادة و ريادة األعمال والبحوث والتعليم وتنمية المجتمع
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تاريخ ايداع الطلب:

31/10/2018

اسم طالب التسجيل:

شركة أضواء بيروت لصناعة الورق الصحي

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

31/10/2018

Date of

عمان-سحاب المدينة الصناعية بناء  ، ٢٣٥ص.ب,٢١:
١١٥١٢

Lights Beirut for Sanitary
Paper Manufacturing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN/SAHAB/INDUSTRIAL ZONE ,
P.O.Box: 21, 11512

ص.ب  ١١٥١٢ -٢١عمان-سحاب المدينة الصناعية بناء
٢٣٥
الصنف
١٦٩٦٤٨

Applicant for
P.O.Box 21 -11512
Correspondence
AMMAN/SAHAB/INDUSTRIAL ZONE
Trademark
169648
Class
16

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مناديل الوجه الورقية-رول تواليت-ورق المطبخ المناشف الورقية ومناديل الجيب والسفرة
وبشاكير ورقية

Applicant Name:

16

Goods/Services
facial tissues,toilet&kitchen roll, kitchen towels, pocket tissues,
napkin
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Date of

17/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bzuriyeh Industry &
Trading CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-abdullah Goousheh st , amman,
P.O.Box: 6671, 11118
Applicant for
P.O.Box 5575 -11183 amman-abdullah
Correspondence
Goousheh st
Trademark
169488
Class
16

Goods/Services
paper printed matters plastic materials for packaging

17/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة بزورية للصناعة والتجارة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٦٦٧١:ب. ص،  عمان، شارع عبد ﷲ غوشة- عمان
١١١١٨
شارع عبد ﷲ غوشة-  عمان١١١٨٣ -٥٥٧٥ ب.ص
16

الصنف

١٦٩٤٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الورق والمطبوعات ومواد تغليف البالستيكي
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تاريخ ايداع الطلب:

22/08/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الصفدي للصناعة والتجارة ./االردن

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سحاب مدينة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين الصناعية ،
ص.ب١١٥١٢ ,٧٥:
ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٨٨٨عمان-شارع مكة-عمارة رقم -١٦٧
ط- ٢
16
الصنف
١٦٩٤٩٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ورق صحي  -مناديل الوجه الورقية  -رول تواليت  -ورق المطبخ  -المناشف الورقية و
مناديل الجيب والسفر وبشاكير ورقية

22/08/2019

Date of

Applicant Name:

sherkat alsafsdi lel senaa
o al tegarah /jordan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Sahib -king abdallah 2 ed industry ,
P.O.Box: 75, 11512
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman-Makkah
Correspondence
Street –no 167 second floor
Trademark
169492
Class
16

Goods/Services
Facial paper - Roll Toilet Paper - the kitchen paper - paper
towels and wipes pocket trip and bathrobes paper
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Date of

20/11/2019

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

: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

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
عمان
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
169335
Class
16
16
الصنف
١٦٩٣٣٥

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/11/2019

Goods/Services
Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging,
face towels of paper, paper, printed publications, tissues of
paper for removing make-up, toilet paper , hygienic paper,
towels of paper, wrapping paper/ packing paper, writing paper,
stationery, copying paper, paper sheets, bags(envelopes,
pouches)of paper or plastics,for packaging, printed matter

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الورق، مناشف للوجه من الورق،أوراق مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف األطعمة
 ورق، ورق تواليت، مناديل من الورق لإلزالة مستحضرات التجميل،منشورات مطبوعة
، ورق نسخ، قرطاسية، ورق كتابة، ورق تغليف/ ورق لف، مناشف من الورق،صحي
 مطبوعات, اكياس من الورق او البالستيك للتعبئة,صفائح من الورق
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Date of

20/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

20/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سبارتن الحديثه للصناعه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١١٨١ ,٣٤٣٦:ب. ص،  شارع الملك عبدﷲ الثاني,عمان

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

 االردن،  عمان١١١٩٠ -٩٢٨٢٣٧ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٥٦٤

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 928237 -11190 AMMAN, JORDAN
Correspondence
Trademark
169564
Class
16
16

Goods/Services
. toilet paper , hygienic paper , handkerchiefs of paper , tissues
of paper for removing , Make-up , towels of paper , face towels
of paper ,

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  المناديل الورقية إلزالة المكياج,  المناديل الورقية,  الورق الصحي, ورق المراحيض
. مناشف الوجه الورقية, المناشف الورقية
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Western Digital
Technologies, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5601 Great Oaks Parkway, San Jose,
California 95119

Goods/Services
Cardboard boxes; catalogues; computer hardware reference
manuals; computer manuals; instruction sheets; instructional
and teaching materials; manuals for computer software;
manuals for instructional purposes; packaging materials; paper
boxes; paper for wrapping and packaging; paper labels; plastic
bags for packing; plastic film for packaging; printed booklets;
printed brochures; printed informational flyers; printed
informational sheets; printed leaflets; printed manuals; printed
matter; printed newsletters; printed pamphlets; signboards of
paper or cardboard; writing instruments.

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

٩٥١١٩  كاليفورنيا، سان ھوزي، غريت أوكس باركوي٥٦٠١

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169539
Class
16

28/11/2019

16

الصنف

١٦٩٥٣٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
صناديق من الورق المقوى؛ كتالوجات؛ أدلة مرجعية لعتاد الحاسوب؛ أدلة الحاسوب؛ أوراق
التعليمات؛ مواد التعليم والتدريس؛ أدلة البرمجيات الحاسوبية؛ أدلة لألغراض التعليمية؛ مواد
التغليف؛ صناديق الورق؛ األوراق المعدة للتعبئة والتغليف؛ ملصقات ورقية؛ أكياس بالستيكية
للتغليف؛ غشاء بالستيك للتغليف؛ الكتيبات المطبوعة؛ الكراسات المطبوعة؛ النشرات
اإلعالمية المطبوعة؛ أوراق المعلومات المطبوعة؛ المنشورات المطبوعة؛ األدلة المطبوعة؛
المطبوعات؛ النشرات اإلخبارية المطبوعة؛ الكراسات المطبوعة؛ الفتات من الورق أو الورق
.المقوى؛ أدوات الكتابة
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٧٩

10/12/2019

Date of

الصنف

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

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

16

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169379
Class
16

Trademark

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

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

نيوميسماتيك جارانتي كوربوريشن اوف امريكا

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/12/2019

Date of

Applicant Name:

 ٥٥٠١كوميونيكيشينز باركواي ،ساراسوتا ،فلوريدا ،٣٤٢٤٠
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
16
الصنف
١٦٩٤٤٤

Numismatic Guaranty
Corporation of America
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5501 Communications Parkway, Sarasota,
Florida 34240, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169444
Class
16

Trademark

NGC
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حافظات النقود المعدنية

Goods/Services
coin holders
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تاريخ ايداع الطلب:

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بيبر موني جارانتي ،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

23/12/2019

Date of

Applicant Name:

 ٥٥٠١كوميونيكيشينز باركواي ،ساراسوتا ،فلوريدا ،٣٤٢٤٠
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
16
الصنف
١٦٩٤٤٠

Paper Money Guaranty,
LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5501 Communications Parkway, Sarasota,
Florida 34240, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169440
Class
16

Trademark

PMG
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حافظات النقود الورقية

Goods/Services
Paper money holders
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تاريخ ايداع الطلب:

05/01/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/01/2020

Date of

Name Applicant:

الرياض  , ١١٤١١ص.ب ، ٤٧٨ .المملكة العربية السعودية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
16
الصنف
١٦٩٦٦٤

The Saudi Research And
Publishing Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Riyadh 11411, P.O. Box 478, Saudi Arabia

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169664
Class
16

Trademark

Directions
من اجل البضائع/الخدمات التالية
نشرات اخبارية دورية وصحف )جرائد( وورق تغليف ومطبوعات ومنشورات مطبوعة
وبيانات اعالنية )نشرات( ومجالت ]دوريات[

Goods/Services
Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter,
]Printed publications, Prospectuses, Magazines [periodicals
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Date of

06/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nuqul Brothers Co . Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman , abdoun , mohammed ali bedair
str , P.O.Box: 154, 11118
Applicant for
P.O.Box 154 -11118 amman , abdoun ,
Correspondence
mohammed ali bedair str
Trademark
169613
Class
16

Goods/Services
Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging,
face towels of paper, paper, printed publications, tissues of
paper for removing make-up, toilet paper , hygienic paper,
towels of paper, wrapping paper/ packing paper, writing paper,
stationery, copying paper, paper sheets

06/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة نقل اخوان ذ
االردن
 م.  م.ذ

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

,١٥٤:ب. ص،  شارع محمد علي بدير،  عبدون،عمان
١١١١٨
 شارع محمد علي بدير،  عبدون، عمان١١١١٨ -١٥٤ ب.ص
16

الصنف

١٦٩٦١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ورق نسخ قرطاسية مناشف,، اوراق مصنوعة من الورٌق او البالستيك لتغليف األطعمة
مناديل من الورق إلزالة مستحضرات التجميل ورق تغليف، للوجه من الورق ورق صحي ا
مناشف من، ورق تواليت، ورق صفائح من الورق )قرطاسية ( منشورات مطبوعة قرطاسية
ورق كتابة، ورق/ورق لف،الورق

123

Date of

06/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nuqul Brothers Co . Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman , abdoun , mohammed ali bedair
str , P.O.Box: 154, 11118
Applicant for
P.O.Box 154 -11118 amman , abdoun ,
Correspondence
mohammed ali bedair str
Trademark
169612
Class
16

Goods/Services
Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging,
face towels of paper, paper, printed publications, tissues of
paper for removing make-up, toilet paper , hygienic paper,
towels of paper, wrapping paper/ packing paper, writing paper,
stationery,copying paper, paper sheets

06/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة نقل اخوان ذ
االردن
 م. م.ذ

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

,١٥٤:ب. ص،  شارع محمد علي بدير،  عبدون،عمان
١١١١٨
 شارع محمد علي بدير،  عبدون، عمان١١١١٨ -١٥٤ ب.ص
16

الصنف

١٦٩٦١٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ورق نسخ قرطاسية مناشف,، اوراق مصنوعة من الورٌق او البالستيك لتغليف األطعمة
مناديل من الورق إلزالة مستحضرات التجميل ورق تغليف، للوجه من الورق ورق صحي ا
مناشف من، ورق تواليت، ورق صفائح من الورق )قرطاسية ( منشورات مطبوعة قرطاسية
ورق كتابة، ورق/ورق لف،الورق
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Date of

09/01/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al-Shaar Company for
Marketing Metal Sheets
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -almoqableen , P.O.Box: 2225,
11941
Applicant for
P.O.Box 2225 -11941 amman Correspondence
almoqableen
Trademark
169542
Class
17

Goods/Services
plastic materials for packaging

17

الصنف

09/01/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الشعار لتسويق االلواح المعدنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١٩٤١ ,٢٢٢٥:ب. ص، المقابلين- عمان

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

المقابلين-  عمان١١٩٤١ -٢٢٢٥ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٥٤٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد تغليف البالستيكية

125

Date of

17/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

HP ADHESIVES PRIVATE
LIMITED

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11, Unique house chakala cross road,
Andheri Mumbai 400 099, INDIA
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169582
Class
17

Goods/Services
PVC SOLVENT CEMENT,
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owners the exclisive right to use the common word(strong-weld)
separately from the mark.

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

اتش بي أدھيسيفز برايفت ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الھند
شركة اجنبية

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

 أندھيري مومباي، يونيك ھاوس فريد تشاكاال كروس رود،١١
 الھند،٠٩٩ ٤٠٠

17

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٥٨٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,لصاق أو صمغ مذيب لبالستيك بي في سي
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
( اذا ظھرت بمعزل عن العالمةweld,strong)
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Date of

17/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

HP ADHESIVES PRIVATE
LIMITED

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11, Unique house chakala cross road,
Andheri Mumbai 400 099, INDIA
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169583
Class
17

Goods/Services
PVC SOLVENT CEMENT,
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use the common word (pro, weld)
separately from the mark.

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

اتش بي أدھيسيفز برايفت ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الھند
شركة اجنبية

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

 أندھيري مومباي، يونيك ھاوس فريد تشاكاال كروس رود،١١
 الھند،٠٩٩ ٤٠٠

17

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٥٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,لصاق أو صمغ مذيب لبالستيك بي في سي
( weld ,pro)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
اذا ظھرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

05/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنھامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/11/2019

Date of

Applicant Name:

 ٣٤٨-٣٣٤اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  ١سي  ١جيه جي،
انجلترا

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

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٦٩٥٢٥

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
169525
Class
18

18

DEBENHAMS1778
من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب؛ حقائب يد؛ حقائب سفرية ،محافظ جلدية مسطحة للوثائق واألوراق ،حقائب سفر
قماشية ،محافظ نقود ،محافظ جيب؛ مظالت ،شماسي وعصي.

Goods/Services
Bags; handbags; suitcases, brief cases, holdalls, purses, pocket
wallets; umbrellas, parasols and walking sticks
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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
18
الصنف
١٦٩٤٧٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب حمل لجميع األغراض لالستخدام من قبل االفراد ،حقائب ظھر ،حقائب ألدوات الزينة
ومستحضرات التجميل ُتباع فارغة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٤٧٩،٠٥٤/٨٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

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
169470
Class
18

Trademark

Goods/Services
;All-purpose carrying bags for use by indivduals; backpacks
toiletry and cosmetic cases sold empty.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/479,054
Claim Date: 18/06/2019

129

تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

النكاستير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٤٢٢رو سانت -أونوريه ٧٥٠٠٨ ،باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
18
الصنف
١٦٩٤٧٣

27/11/2019

Date of

Applicant Name:
Lancaster
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 422 rue Saint-Honoré, 75008 Paris, France

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169473
Class
18

Trademark

LANCASTER
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود و الجلود المقلدة ،جلود الحيوانات الخام والمدبوغة ،األمتعة و الحقائب المحمولة و
الحقائب ،محافظ الجيب و الحقائب الصغير ،المظالت و الشماسي ،عصي المشي ،السياط و
أطقم الحيوانات و السروج ،األطواق ومربط الحيوانات والمالبس للحيوانات.

Goods/Services
;Leather and imitations of leather; animal skins and hides
;luggage, carrying bags and bags; pocket wallets, purses
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and
saddlery; collars, leashes and clothing for animals.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤٠٩

10/12/2019

Date of

الصنف

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

18

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

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169409
Class
18

Trademark

Goods/Services
Athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach bags, book
bags, diaper bags, duffel bags, messenger bags, brief cases,
gym bags, tote bags, coin purses, fanny packs, knapsacks,
;waist packs, shopping bags, re-useable shopping bags
umbrellas; wallets; accessories made of leather, namely,
wallets, handbags and shoulder belts.
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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
Umbrellas and parasols; walking sticks; luggage, bags, purses;
satchels and other holders; saddlery, whips and apparel for
animals; 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
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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169388
Class
18

18/12/2019

18

الصنف

١٦٩٣٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الشماسي والمظالت ؛ عصي المشي؛ حقائب االمتعة والحقائب الجزادين؛ الحقائب المدرسية
 السياط والمالبس للحيوانات؛ قطع وملحقات جميع السلع،والحماالت األخرى؛ السروج
. المتضمنة في ھذه الفئة،المذكورة أعاله
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 الداكن واألحمر
.والفضي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سامسونايت آي بي ھولدينغز اس.ايه.آر.ال.

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

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Samsonite IP Holdings
S.a.r.l.
Nationality
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 13-15 Avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg, Luxembourg

 ١٥-١٣افينيو دي ال ليبرتي ،ال ١٩٣١-لوكسمبورغ،
لوكسمبورغ
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٥٦

24/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب االمتعة؛ حقائب السفر؛ الحقائب؛ حقائب الحمل لجميع الغايات؛ حقائب الحمل؛ حقائب
السفر؛ حقائب الظھر؛ حقائب اليد؛ حقائب السفر؛ محافظ النقود؛ حافظات المفاتيح؛ مقابض
لحقائب السفر؛ قشط األمتعة؛ األغطية الواقية المجھزة لألمتعة؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛
مكعبات الضغط المھيئة لألمتعة؛ المظالت.

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169356
Class
18

Trademark

Goods/Services
Luggage; Suitcases; Bags; All-purpose carrying bags; Carry-on
;bags; Travelling bags; Backpacks; Handbags; Travel cases
Wallets; key cases; Suitcase handles; Luggage straps; Fitted
protective covers for luggage; Luggage tags; Compression
cubes adapted for luggage; Umbrellas.
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Date of

09/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

company "mohammad
Awni" Hijazi co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -king Abdullah II Ibn Al hussein
street , P.O.Box: 5749, 11953
Applicant for
P.O.Box 5749 -11953 Amman -king
Correspondence
Abdullah Al hussein street
Trademark
169570
Class
19

Goods/Services
, Angle irons - not of metal , Blinds outdoor ] - not of metal and
not of textile Branching pipes - not of metal , Building materials
- not of metal , Buildings transportable - not of metal , Casement
windows - not of metal , Ceilings - not of , Columns (
Advertisement - - not of metal , Coverings , not of metal - for
blading , Door casings - not of metal , Door frames - not of metal
, Door panels not of meta , Doors - not of metal , Drain pipes not of metal , Fences - not of metal , Jalousies - not of metal ,
Latticework - not of metal , Pipes ( Water - - ) not of metal , Water
- pipes - not of meta , Window frames - not of metal , Windows
not of metal

09/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة "محمد عوني "حجازي وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

، عمان شارع الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين- العاصمة
١١٩٥٣ ,٥٧٤٩:ب.ص
عمان شارع الملك عبد ﷲ-  العاصمة١١٩٥٣ -٥٧٤٩ ب.ص
الثاني ابن الحسين
19
الصنف
١٦٩٥٧٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  غيرمعدنية وغير مصنوعة من النسيج، (  ستائر ) خارجية، دعامات زاوية غير معدنية
 نوافذ،  مباني متنقلة غير معدنية، مواسير متفرعة غير معدنية مواد غير معدنية للبناء
 أطر غير معدنية،  أعمدة غير معدنية لإلعالنات،  أسقف غير معدنية، إطارية غير معدنية
 أبواب غير معدنية،  الواح إطارية غير معدنية لألبواب،  أطر غير معدنية الألبواب، لألبواب
 اباجورات،  مواسير ماء غير معدنية،  سياجات غير معدنية،  مواسير تصريف غير معدنية،
 نوافذ،  اطر غير معدنية للنوافذ،  مواسير ماء غير معدنية،  شباك غير معدنية، غير معدنية
غير معدنية
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تاريخ ايداع الطلب:

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كولميف لمواد البناء المتخصصة ش.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

منطقة جبل علي الصناعية ،المنطقة الصناعية  ،٣قطعة -٤٧٩
 ،٥٩٩دبي ،ص.ب  ،١٢٣٨٠٨االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
19
الصنف
١٦٩٦٤٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طالءات قارية )أسفلتية( لألسقف ،منتجات قارية )أسفلتية( للبناء ،طالءات االسمنت ،قار
)قطران( الفحم ،طالءات )مواد بناء( ،مواد إنشاء ،الجريش /المالط /الترويب )إسمنت مانع(،
طين للبناء ،الجبص.

13/01/2020

Date of

Applicant Name:

COLMEF BUILDING
MATERIALS
SPECIALITIES L.L.C
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jebel Ali Industrial Area, Industrial Area
3, lot 479-599. Dubai, P. O. Box 123808,
United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169646
Class
19

Trademark

Goods/Services
Bituminous coating for roofing; Bituminous products for
building; Cement coatings; Coal tar; Coatings (building
;materials); Construction materials; Grouts; Mortar for building
Plaster.
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Date of

19/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

qatrana cement private
shareholding company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman - shemisani - rafiq athim st
building no (1) second floor, P.O.Box:
3329, 11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 3329 -11181 amman - shemisani
- rafiq athim st building no (1) second
floor
169476
Class
19

Goods/Services
cement
Disclaimer: the owners expressly waive of using common and
descriptive words if showed separately from the mark

19/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اسمنت القطرانة المساھمة الخاصة المحدودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

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

،  الطابق الثاني- ١  مبنى رقم/  شارع رفيق العظم/ عمان
١١١٨١ ,٣٣٢٩:ب.ص
 مبنى رقم/  شارع رفيق العظم/  عمان١١١٨١ -٣٣٢٩ ب.ص
 الطابق الثاني- ١
19

الصنف

١٦٩٤٧٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االسمنت
 اصحاب العالمة التجارية صراحة عن الكلمات العامة و الوصيفة اذا ما وردت بمعزل:التنازل
عن العالمة
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Date of

19/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

qatrana cement private
shareholding company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman - shemisani - rafiq athim st
building no (1) second floor , P.O.Box:
3329, 11181

19/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اسمنت القطرانة المساھمة الخاصة المحدودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

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

،  الطابق الثاني-١  مبنى رقم/ شارع رفيق العظم
١١١٨١ ,٣٣٢٩:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 3329 -11181 amman - shemisani -١  مبنى رقم/  شارع رفيق العظم١١١٨١ -٣٣٢٩ ب.ص
Correspondence
rafiq athim st building no (1) second floor
الطابق الثاني
Trademark
169475
Class
19
19
الصنف
١٦٩٤٧٥

Goods/Services
cement
Disclaimer: the owners expressly waive of using common and
descriptive words if showed separately from the mark .

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االسمنت
 يتنازل اصحاب العالمة التجارية صراحة عن الكلمات العامة و الوصقية اذا ما وردت:التنازل
بمعزل عن العالمة
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169626
Class
20

Goods/Services
Furniture, mirrors, picture frames; furniture made from wood
and plastics; tables, shelves, removable sink coverings, display
racks, cabinets, frame sticks (battens), glass plates for mirrors,
storage shelves, display cases (furniture); silvered glass
(mirrors), mirrors, picture frames, moldings for frames (picture
frames); screws, non-metallic hinges, packaging containers of
plastic; water-pipe valves and drain traps of plastics; valves of
plastics; collars not of metal for fastening pipes.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
20
الصنف
١٦٩٦٢٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 منضدات وأرفف وأغطية، أثاث مصنع من الخشب والبالستيك،أثاث ومرايا وأطر صور
حوض قابلة لإلزالة وأرفف عرض ومقصورات وقوائم إطارية )عوارض( وألواح زجاجية
 زجاج مفضض )مرايا( ومرايا وأطر صور،(للمرايا وأرفف تخزين وعلب عرض )أثاث
، حاويات تعبئة من البالستيك، مفصالت غير معدنية، مسامير،(وقوالب لألطر )أطر صور
 أطواق غير، صمامات من البالستيك،صمامات أنابيب المياه ومحابس صرف من البالستيك
.معدنية لتثبيت األنابيب
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DIRAMODE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1, rue John Hadley, 59654 Villeneuve
d'Ascq, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
169654
Class
20

Goods/Services
Furniture, mirrors, picture frames, works of art, of wood, wax,
plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for
all these materials, or of plastics; Clothes hangers and clothes
hooks; Chests of drawers; Cushions; Racks; Packaging
containers of plastic; Armchairs; Seats; Bedding (not including
linen); Mattresses; Plate racks, boxes of wood or plastic;
Baskets, not of metal.

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ديرامود
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، فيلينوف دو آسك٥٩٦٥٤ ، رو جون ھادلي،١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
20
الصنف
١٦٩٦٥٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، قصب، خيزران، فلين، جبس، شمع، من الخشب، أعمال فنية، إطارات صور، مرايا،أثاث
 بدائل لجميع ھذه، مرشوم، عرق اللؤلؤ، كھرمان، صدف، بالين، عاج، عظم، قرون،خوص
 حاويات تعبئة من، رفوف، وسائد، صناديق أدراج، حماالت سياب، أو من البالستيك،المواد
، مطبقيات، مراتب،( مفارش )غير شاملة البياضات، مقاعد، مقاعد ذات مساند،البالستيك
. سالل غير معدنية،علب من الخشب أو البالستيك
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٧٥

10/12/2019

Date of

الصنف

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

21

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزجاج والبضائع المصنوعة من الخزف والفخار تحديدا :الصحون المجوفة واألطباق واكواب
القھوة والفناجين؛ األواني الزجاجية للمشروبات ،تحديدا :األباريق واألقداح وكاسات الشرب؛
والمبيض؛ أكواب الرضع؛ أوعية الكعك المحلى؛ السيراميك والتماثيل من الزجاج
أطقم السكر
ِ
والخزف؛ فراشي األسنان؛ أباريق القھوة غير الكھربائية وغير المصنوعة من المعادن
النفيسة؛ صناديق للوجبات الخفيفة؛ علب الطعام؛ سالل النفايات الورقية؛ دالء الثلج؛ الدالء
البالستيكية؛ أرفف الدش؛ قوالب الكعك؛ أواني الخدمة ،تحديدا ، :أواني تقديم الفطائر
والطاوالت الدوارة للكعك والمالعق والكاشطات لألغراض المنزلية ومعدات تقديم الكعك؛
المقاصف؛ أواني المائدة؛ األوعية العازلة للحرارة لألغذية أو المشروبات؛ قطاعات الكعك
المحلى؛ نازعات السدادات الفلينية؛ قوارير الماء تباع فارغة؛ األواني الزجاجية للمشروبات؛
قوارير الشرب؛ قفازات ألعمال الحدائق؛ القفازات المنزلية المطاطية؛ وأواني الطعام ،تحديدا:
 ،الصحون الورقية واألكواب الورقية؛ مفارش الموائد ،غير المصنوعة من الورق أو
األنسجة؛ أقمشة األطباق.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169375
Class
21

Trademark

Goods/Services
Glass, ceramic and earthenware goods, namely, bowls, plates,
coffee cups, and cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs
;and drinking glasses; sugar and creamer sets; infant cups
;cookie jars; ceramic, glass and china figurines; toothbrushes
;non-electric coffee pots not of precious metal; lunch boxes
;lunch pails; wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets
shower caddies; cake molds; serving utensils, namely, pie
servers, cake turners, spatulas, scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; plastic coasters; thermal
insulated containers for food or beverages; cookie cutters; cork
;screws; water bottles sold empty; decanters; drinking flasks
gardening gloves; rubber household gloves; and dinnerware,
namely, paper plates and paper cups; Place mats, not of paper
or textile; dish cloths.
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Date of

31/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammed Hatahet Bin
Adel (Al Adel Commercial
Warehouse)

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Syria, Damascus, Sahat Almuhafaza, Bor
Saied Street, Hatahet Building 2 floor
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169580
Class
21

Goods/Services
Small household utensils and containers (not made from
precious metals or coated with them), metal and plastic
household utensils, combs and sponges, brushes (except paint
brushes), toothbrushes, toothpicks and Floss for dental
purposes, water apparatus for cleaning teeth and gums,
instruments used in cleaning, steel wool, metallic sword for
cleaning purposes, works of art, of porcelain, terra-cotta or
glass, unworked or semi-worked glass, small household
utensils and containers made of plastic, utensils and containers
for household and kitchen purposes, clothes-pins, cups,
drinking glasses, bowls [basins], cookers, saucers, trays,
bottles, sugar bowls, dishes, vases, vase, mugs, jugs made of
plastics or glass materials, racks, dryers and wipers of metal
and plastics, small apparatus for chopping, crushing and
pressing, etc. (Other than motorized and electric powered), cups
not of metal and fruit cups, Gloves for household purposes,
mess-tins, napkin holders, paper and plastic plates, pipettes,
soap dispensers, holders (Toilet paper-), plates, spoons, forks,
knives , cups, soft drink straws, plastic bags for food
packaging, nylon rolls, watering devices, rings

31/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

( محمد حتاحت بن عادل )مستودع العادل التجاري

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية

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

 شارع، ساحة المحافظة، دمشق،الجمھورية العربية السورية
٢ بناء حتاحت ط،بور سعيد

21

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٥٨٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
( األدوات واألوعية المنزلية الصغيرة ) الغير مصنوعة من معادن نفيسة أو مطالة بھا
 الفرش ) فراشي عدا فرش، واألمشاط واإلسفنج،واألدوات المنزلية المعدنية والبالستيكية
 أجھزة مائية لتنظيف، فراشي األسنان وعيدان تنظيف األسنان وخيوط لألسنان،( التلوين
 السيف المعدني لزوم، صوف الغوالذ، ادوات التي تستخدم في التنظيف،األسنان واللثة
 المصنوعات الزجاجية والصيني والفخار وزجاج غير مشغول أو زجاج شبه،التنظيف
 األدوات واألوعية المنزلية الصغيرة المصنوعة من البالستيك وأدوات وأواني،مشغول
وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ ومالقط غسيل وأكواب و كؤوس وزبادي وصحون
وطناجر وفناجين وصواني وقوارير و سكريات واطباق ومزھريات وفازات وأقداح وأباريق
مصنوعة من مواد زجاجية أو بالستيكية والمناشر والنشافات القشاطات والمساحات
 األجھزة الصغيرة للفرم والسحق والكبس وغيرھا ) عدا التي يتم،البالستيكية والمعدنية
 قفافيز لألغراض، تشغيلھا بالمحركات والكھرباء( أقداح ليست من معادن وأكواب فواكه
 أوعية ضخ، أنابيب مص، صحون من ورق وبالستيك، حامالت مناديل، علب طعام، المنزلية
 صحون ومعالق وشوك وسكاكين وكاسات ومصاص، حامالت ورق تواليت،صابون
 روالت نايلون أدوات سقاية، وأكياس مجموعات الطعام من البالستيك،مشروبات غازية
أطواق
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
169627
Class
21

Goods/Services
Household and kitchen utensils and containers, unworked or
semi-worked glass (except glass used for building); glassware,
porcelain, earthenware; brush-making materials; tableware of
glass, earthenware; bottles, flasks; furniture made of glass,
enamelled glass, painted glass; printed glass, serigraphed
glass, lacquered glass, laminated glass; unworked and semiworked glass (except building glass); glass for car windows
[semi-finished product]; glass incorporating fine electrical
conductors; glass-ceramic products for household purposes;
fiberglass, glass threads other than for insulation or textile use.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
21
الصنف
١٦٩٦٢٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
آنية وحاويات للمطبخ والمنزل وزجاج غير مشغول أو شبه مشغول )باستثناء الزجاج
 أدوات، مواد تصنيع الفرش، أواني زجاجية وأواني خزفية وأواني فخارية،(المستخدم للبناء
 أثاث مصنع من الزجاج وزجاج مطلي،مائدة من الزجاج وأواني خزفية وزجاجات وحوجالت
 زجاج مطبوع وزجاج مطبوع مسطح وزجاج مطلي باللك وزجاج،بالمينا وزجاج مطلي
 زجاج لنوافذ السيارات،( زجاج غير مشغول وشبه مشغول )فيما عدا زجاج البناء،مصفح
 منتجات خزفية زجاجية، زجاج يتضمن موصالت كھربائية دقيقة،[]منتج شبه مكتمل
. زجاجي ليفي وخيوط زجاجية بخالف االستخدام للعزل أو النسيج،لألغراض المنزلية
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Date of

23/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammad Fahim Khalil
Ahmed
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/ jabal al husien, P.O.Box: 921053,
11192

23/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

محمد فھيم خليل احمد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
١١١٩٢ ,٩٢١٠٥٣:ب. ص،  جبل الحسين/عمان

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

 جبل الحسين/ عمان١١١٩٢ -٩٢١٠٥٣ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 921053 -11192 amman/ jabal al
Correspondence
husien
Trademark
169468
Class
21

Goods/Services
drinking glasses,frying pans,glass bulbs receptacles,griddles
cooking utensils grills cooking utensils jugs,not of precious
metal,lazy susans,liquuer sets,stew pans,combs electric
,cooking skewers of metal ,cremb trays,autocalaves pressure
cookwrs non-electric ,basins-bowls,basins -receptacls ,bowlsbasins,bowls-glass,cabarets-try.not pf precious metal ,cake
molds ,cocaai stirres,coffe percolators non-electric

21

الصنف

١٦٩٤٦٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 شوايات اواني،صواني شوي اواني طھي،اوعية زجاجية مكورة اواني،مقالي،كوؤس شرب
قدور،اطقم بھارات،اطقم مشروبات،صواني دوارة,  اباريق ليست من معادن نفيسة, طھي
طناجر ضغط غير،صواني الفتات،امشاط كھربائية اطقم اوعية الطھي اواني فخارية،طھي
صواني ليست، اطباق زجاجية عميقة،اطباق عميقة زبادي،اواني،اطباق عميقة، الكھربائية
. اباريق قھوة غير كھربائية،خالطات كوكتيل،قوالب الكيك، من معادن نفيسة
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DIRAMODE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1, rue John Hadley, 59654 Villeneuve
d'Ascq, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169656
Class
21

Goods/Services
Household or kitchen utensils and containers; Combs and
sponges; Brushes (except paintbrushes); Brush-making
materials; Cleaning instruments, hand-operated; Steelwool;
Unworked or semi-worked glass (except glass used in building);
Porcelain ware; Earthenware, bottles; Works of art, of porcelain,
terra-cotta or glass; Statues or figurines (statuettes) of
porcelain, ceramics, earthenware or glass; toiletry utensils or
kits; Garbage pails; Glasses (receptacles); Tableware, other
than knives, forks and spoons; Vases; bowls [basins]; Perfume
vaporizers / perfume sprayers; Perfume burners

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ديرامود
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، فيلينوف دو آسك٥٩٦٥٤ ، رو جون ھادلي،١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
21
الصنف
١٦٩٦٥٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فرش )غير شاملة فرش، مشاطات وقطع إسفنجية،أواني وحاويات منزلية وخاصة بالمطبخ
 زجاج غير مشغور، صوف الصلب، تعمل يدويًا، أدوات تنظيف، مواد تصنيع الفرش،(الطالء
، قطع فخارية، مواد بورسلين،(أو شبه مشغول )فيما عدا الزجاج المستخدم في البناء
 تماثيل أو مجسمات من، طين تيراكوتا أو زجاج، من البورسلين، أعمال فنية،قارورات
 قطع زجاجية، صناديق قمامة، آنية أو أطقم زينة، قطع فخارية أو زجاج، خزف،البورسلين
،[ أواني ]أحواض، زھريات، بخالف السكاكين والشوكات والمعالق، أدوات مائدة،()مستلمات
. مواقد عطور، مرذاذات عطور/ مبخارات عطور
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تاريخ ايداع الطلب:

06/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كومباني دي سان-غوبان

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ليه ميرويرس ١٨ ،افينيو دالزاس ٩٢٤٠٠ ،كوربيفواه ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
22
الصنف
١٦٩٦٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أحبال وجدائل وشبكات وخيم وتربولين وأشرعة وحقائب من القنب للتخزين أو السفر ،مواد
توسيد )فيما عدا المطاط أو البالستيك( ،مواد نسيجية ليفية خام ،ألياف زجاجية ،كبالت غير
معدنية.

06/01/2020

Date of

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
169628
Class
22

Trademark

Goods/Services
Ropes, twines, nets, tents, tarpaulins, sails, canvas bags for
storage or travel; cushioning materials(except rubber or
plastics); raw fibrous textile materials; glass fibers; cables not
of metal.
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تاريخ ايداع الطلب:

06/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كومباني دي سان-غوبان

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ليه ميرويرس ١٨ ،افينيو دالزاس ٩٢٤٠٠ ،كوربيفواه ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
23
الصنف
١٦٩٦٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خيوط لالستخدام النسيجي ،خيوط زجاجية لالستخدام النسيجي وخيوط زجاجية وخيوط
مطاطية وخيوط مرنة وخيوط بالستيكية وجميعھا لالستخدام النسيجي.

06/01/2020

Date of

Name Applicant:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169629
Class
23

Trademark

Goods/Services
;Yarns and threads for textile use; glass yarns for textile use
glass threads, rubber threads, elastic threads, plastic threads,
all for textile use.
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169630
Class
24

Goods/Services
Fabrics for textile use; sheets[textile]; technical textiles for
construction applications; tapestry [wall hangings] of textile;
fiberglass fabrics for textile use, plastic material [substitute for
fabrics] ; coverings and wall hangings of textile.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
24
الصنف
١٦٩٦٣٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نسيج مرسم، أنسجة تقنية لتطبيقات البناء،[ ألواح ]نسيج،أقمشة لالستخدام النسيجي
 أقمشة ليفية زجاجية لالستخدام النسيجي ومادة بالستيكية ]بديل،]ستائر جدارية[ من النسيج
. أغطية وستائر جدارية من النسيج،[لألقمشة
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Date of

16/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

mohamoud kamal
mahmoud al kholi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address aqaba/dimascus str, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169587
Class
24

Goods/Services
bath linen ( except clothing ), bed blankets, bed covers,,bed
linen,bed spreads, calico , fabric, curtains of texttile or blastic
face towels of texttile , household linen , quilts , mattress covers
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners to use the exclusive right (comforter ) separately from
the mark

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

محمود كمال محمود الخولي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، ش دمشق/العقبة

24

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٥٨٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اقمشه، قماش بفته،شراشف،بياضات لالسره،اغطية اسره،بطانيات لالسره،بياضات حمام
اغطية، لحف، بياضات لالستعمال المنزلي،سائر من النسيج او البالستيك مناشف للوجه،
للفرشات
(comforter)  ان تسجيل ھذه العالمه ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/07/2019

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

Name Applicant:
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
١٦٩٤٠٥

الصنف

30/07/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169405
Class
25

Trademark

MY TRUE ME
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس؛ مالبس السھرة؛ القمصان ذات الكتافيات؛ مالبس
العمل؛ مالبس وفساتين الرقص؛ مالبس السباحة النسائية ذات القطعتين؛ حماالت الصدر
النسائية؛ السراويل القصيرة الواسعة للسباحة؛ مالبس السباحة؛ القبعات المسطحة
المستديرة؛ المالبس الداخلية النسائية الضيقة للمنطقة العليا؛ السراويل القصيرة الرجالية؛
أرواب االستحمام؛ مشدّات الخصر للنساء )ألبسة داخلية(؛ البالئز النسائية؛ الفساتين؛
الفساتين المسائية؛ القفازات بدون أماكن لألصابع؛ بضائع 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(؛
األوشحة؛ القمصان؛ السراويل؛ صدارات )صدر القميص(؛ الجزمات القصيرة؛ الجزم؛
األخفاف؛ أربطة للجوارب؛ مشدات الجسم؛ السراويل المثيرة؛ أغطية الرأس؛ مشدات الخصر؛
القلنسوات )مالبس(؛ األزياء التنكرية؛ الفساتين؛ أحزمة السراويل؛ المالبس الداخلية؛
األرواب النسائية؛ السترات؛ القبعات ]أغطية للرأس[؛ حواف القبعات األمامية؛ اثواب النوم
النسائية؛ بدالت مطرية؛ الجوارب؛ الشاالت؛ الحجابات )مالبس(؛ الحجابات للرأس
والخمارات؛ الكنزات؛ القمصان الداخلية النسائية؛ السراويل؛ القمصان القطنية ذات الياقات؛
الستر المزودة بقلنسوات؛ األوشحة 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 واألحذية
المنخفضة؛ الوزرات )ألبسة(؛ االحذية؛ األحذية ذات الرباطات؛ الجزم؛ األجزاء العلوية من
ألبسة القدم؛ الصنادل؛ أربطة للجوارب؛ المالبس العلوية ذات الخيوط الرفيعة؛ مالبس التزلج؛
جزمات التزلج؛ االلبسة الرياضية؛ المالبس الضيقة؛ المالبس المحبوكة )ألبسة(؛ الشباشب؛
القمصان ذات األكمام القصيرة؛ أثواب فضفاضة؛ القمصان النسائية الداخلية؛ المالبس
المحبوكة )مالبس(؛ بدالت التمارين؛ األزياء المسرحية؛ األزياء الموحدة؛ المالبس الداخلية؛
المالبس التحتية؛ السراويل؛ المعاطف الخفيفة والمالبس والثياب؛ الستر بدون أكمام؛ الكتان؛
السراويل الضيقة؛ الصنادل ذات السيور؛ الكنزات التي لھا قلنسوات؛ السراويل الضيقة؛
البدالت؛ حماالت السراويل؛ ربطات العنق؛ معاطف رياضية؛ جاكيتات العشاء؛ مالبس
لألطفال؛ مريالت لألطفال غير الورقية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء٢٥/٠٣٧٫١ ٠٠٢ ٢٠١٩ ٣٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠١/٣٠ :

Goods/Services
;Clothing, footwear, headgear ; evening wear; Epaulet shirts
Workwear; Ball gowns and dresses; Bikinis; Brassieres; bath
trunks; Swimming costumes; Berets; Bodys; 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-costumes; dresses; Trouser straps
Underwear; Dressing gowns; Jackets; Caps [headwear]; Cap
;]peaks; Nighties; Rain suits; Socks; Shawls; Veils [clothing
;Head veils, Wimples; sweaters; slips; Pants (Am); Polo shirts
;Parkas; Pelerines; Peep-toe sandals; Pullovers; Slipovers
;Combinations [clothing]; Outdoor clothing; Skirts; Stockings
;Sleepsuits; Sports shoes, Low shoes; Aprons (clothing); Shoes
;Lace boots; Boots; Footwear uppers; Sandals; Garters
;Spaghetti strap tops; Ski-wear; Ski boots; Sportswear; Tights
;Knitwear [clothing]; Slippers; Tee-shirts; Togas; Singlets
;Knitwear (clothing); Exercise suits; Theatrical costumes
Uniforms; Underwear; Underwear; Pants (Am); Topcoats,
;Clothing, apparel; Waistcoats; linen; Leggings; Thong sandals
hooded pullovers; leggings; suits; suspenders; neckties; sport
coats; dinner jackets: clothing for children; bibs, not of paper

Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 30 2019 002 037.1/25
Claim Date: 30/01/2019

149

تاريخ ايداع الطلب:

05/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ديبنھامز ريتيل لمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/11/2019

Date of

Applicant Name:

 ٣٤٨-٣٣٤اكسفورد ستريت ،لندن ،دبليو  ١سي  ١جيه جي،
انجلترا

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

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٦٩٥٢٧

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
169527
Class
25

25

DEBENHAMS 1778
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس؛ لباس القدم وأغطيه الراس.

Goods/Services
Clothing, footwear and headgear.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

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

النكاستير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٤٢٢رو سانت -أونوريه ٧٥٠٠٨ ،باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩٤٧٤

27/11/2019

Date of

Applicant Name:
Lancaster
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 422 rue Saint-Honoré, 75008 Paris, France

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169474
Class
25

Trademark

LANCASTER
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس

Goods/Services
Clothing, footwear, headwear.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٤٢

10/12/2019

Date of

الصنف

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس الرجال والنساء واألطفال ،تحديدا :القمصان والقمصان ذات األكمام القصيرة
والكنزات الرياضية الفضفاضة وبدالت الھرولة والبنطلونات والسراويل والسراويل القصيرة
والبالئز بدون أكمام للنساء والمالبس الواقية من المطر وصدارات األطفال القماشية والتنانير
والقمصان بدون أزرار والفساتين وحماالت السراويل والكنزات والستر والمعاطف والمعاطف
الواقية من المطر وبدالت الثلج وربطات العنق واألرواب والقبعات والطواقي والواقيات من
الشمس والقفازات واألحزمة واألوشحة ومالبس النوم ومالبس النوم والمالبس الداخلية
النسائية والمالبس الداخلية والجزم واالحذية واألحذية الرياضية الخفيفة والصنادل والجوارب
وجوارب صغيرة لألطفال وجوارب ذات نعل ومالبس السباحة واألزياء التنكرية وأزياء عيد
القديسين.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169342
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, gloves, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, socks,
booties, slipper socks, swimwear and masquerade and
Halloween costumes.
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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 الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٩٩

الصنف

12/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169399
Class
25

Trademark

HUMMER
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وأغطية الرأس وألبسة القدم وتحديداً :السترات والطواقي والقمصان والكنزات
والمالبس الواقية من الرياح والجوارب والمالبس الداخلية وبذالت وبزات القيادة؛ مالبس
النوم.

Goods/Services
Clothing, headgear and footwear, namely, jackets, caps, shirts,
jumpers, wind breakers, socks, underwear, driving suits and
overalls; sleepwear.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

باتا براندز اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BATA BRANDS SA
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenue d’Ouchy 61 1006 Lausanne,
Switzerland

افينيو دوتشي  ١٠٠٦ ٦١لوزان ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٨١

12/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األحذية والجزمات والصنادل واألحذية الرياضية وأحذية وجزمات المشي لمسافات طويلة؛
القمصان ذات األكمام القصيرة والبالئز النسائية بدون أكمام؛ الكنزات المحبوكة والجوارب
والقبعات والمناديل الكبيرة المزركشة.

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169381
Class
25

Trademark

Goods/Services
Shoes, boots, sandals, sport shoes, hiking shoes and boots; Tshirts, tank tops; sweaters, socks, Hats, bandanas.
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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
Headgear; clothing; footwear; parts and accessories of 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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169387
Class
25

18/12/2019

25

الصنف

١٦٩٣٨٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،أغطية الرأس ؛ المالبس؛ البسة القدم؛ القطع والمستلزمات لجميع السلع المذكورة سابقا
.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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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بيبا أباريلز برايفت ليمتد.

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

الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيندرا فارم ،إف ،٤-أنسال فيال ،ساتباري ،نيو دلھي
 ،١١٠٠٧٤الھند

24/12/2019
BIBA APPARELS
PRIVATE LIMITED

Name Applicant:

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bindra Farm, F-4, Ansal Villa, Satbari, New
Delhi 110074 India

شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص .ب -٧٧٨٠
)Trimark Consulting Company (Trimark
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
عمان
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
169329
Class
25
25
الصنف
١٦٩٣٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس جاھزة/مالبس.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة باأللوان :باالحمر

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Readymade garments/clothing.
Special condition: The trademark is specified in colors red
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تاريخ ايداع الطلب:

06/01/2020

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

بريميير براندز آي بيه ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٤١١برودواي ،نيويورك ،نيويورك  ،١٠٠١٨الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩٦٢٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطع علوية كمالبس)مالبس علوية( وقطع سفلية كمالبس)مالبس سفلية(.

06/01/2020

Date of

Applicant Name:
Premier Brands IP LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1411 Broadway, New York, New York
10018, U.S.A.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169620
Class
25

Trademark

Goods/Services
tops as clothing; bottoms as clothing
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Date of

11/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

INJAZ FOR
MANUFACTORE OF
CLOTHES AND FABRICS
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -NORTH MARKA -JAAFAR BEN
ABL TALEB STR 130, P.O.Box: 922548,
11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 922548 -11192 AMMAN -NORTH
MARKA -JAAFAR BEN ABL TALEB STR
130
169651
Class
25

Goods/Services
READY MADE CLOTHES

11/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة انجاز لصناعة االلبسة واالقمشة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، ١٣٠- ش جعفر بن ابي طالب- ماركا الشمالية- عمان
١١١٩٢ ,٩٢٢٥٤٨:ب.ص
ش جعفر- ماركا الشمالية-  عمان١١١٩٢ -٩٢٢٥٤٨ ب.ص
١٣٠- بن ابي طالب
25

الصنف

١٦٩٦٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االلبسة الجاھزة
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169611
Class
27

Goods/Services
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials
for covering existing floors; wallpaper, wall hangings not of
textiles.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
27
الصنف
١٦٩٦١١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ورق حائط وستائر،سجاد ودثارات وأبسطة ومشمع أرضي ومواد أخرى لتغطية األرضيات
.جدارية ليست نسيجية
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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
١٦٩٤٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدمى.

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

28

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169404
Class
28

Trademark

Goods/Services
Toys.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٨٠

10/12/2019

Date of

الصنف

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

28

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األلعاب والبضائع الرياضية وتتضمن األلعاب وأدوات اللعب ،تحديدا :شخصيات الحركة
واالكسسوارات المتعلقة بھا؛ مجموعات اللعب لشخصيات الحركة؛ أثاث األلعاب؛ األلعاب
القماشية المحشوة؛ البالونات؛ ألعاب أحواض االستحمام؛ ألعاب الركوب؛ بطاقات اللعب
وألعاب البطاقات؛ ألعاب على شكل مركبات؛ الدمى؛ األقراص الطائرة؛ وحدات األلعاب
المحمولة باليد اإللكترونية؛ معدات األلعاب المباعة كوحدة للعب ألعاب اللوحات ولعبة
البطاقات ولعبة المناورة وألعاب الصاالت وألعاب األھداف ذات اإلثارة؛ آالت ألعاب مخرجات
الفيديو التي تكون لوحدھا؛ اآلالت الشقبية؛ معدات اللعب ،تحديدا :اآلالت الشقبية مع أو
بدون مخرجات فيديو؛ آالت القمار ،تحديدا :األجھزة التي تقبل الرھانات؛ خدمات إعادة
تشكيل معدات ألعاب اليانصيب والكازينو ،تحديدا :آالت المقامرة وبرمجيات ألعاب الحاسوب
التشغيلية لھا المباعة كوحدة؛ األحاجي وأحاجي المناورة؛ أقنعة الوجه الورقية؛ ألواح التزلج؛
زالجات الجليد؛ ألعاب رش المياه؛ الكرات ،تحديدا :كرات المالعب وكرات لعبة كرة القدم
وكرات لعبة كرة القاعدة وكرة السلة؛ قفازات لعبة البيسبول؛ عوامات السباحة لالستخدامات
الترفيھية؛ ألواح السباحة العائمة لالستخدام الترفيھي؛ ألواح التزلج على األمواج؛ ألواح
االستحمام لالستخدامات الترفيھية؛ زعانف السباحة؛ ألعاب أدوات الخبيز وأدوات الطھي؛
اطقم االلعاب؛ ألعاب كرات الثلج؛ القبعات الورقية للحفالت؛ زينة شجرة عيد الميالد ؛ معدات
األلعاب للعب ألعاب الحاسوب التي على شكل ألعاب الردھات؛ زينة الحفالت الورقية؛ أقنعة
الھالوين.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169380
Class
28

Trademark

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

19/11/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

19/11/2018

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بلوم لالستثمار في المشاريع الزراعية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

blume agricultural
projects investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-dabouq-khair aldeenalm'ani
street, P.O.Box: 1999, 11941

,١٩٩٩:ب. ص، شارع خير الدين المعاني-دابوق-عمان
١١٩٤١

Applicant for
P.O.Box 1999 -11941 amman-dabouqCorrespondence
khair aldeenalm'ani street
Trademark
169412
Class
29

شارع خير الدين-دابوق- عمان١١٩٤١ -١٩٩٩ ب.ص
المعاني
الصنف
١٦٩٤١٢

Goods/Services
dates, frosted fruils, frozen fruits, fruit peel ,fruit preserved, fruit
pulp, fruits , tinned (canned(am.))

29

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فواكة معلبة, لب فواكة, فواكة محفوظة, قشور فواكة, فواكة مجمدة, فواكة مثلجة,تمور
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2018

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

شركة السيران للتجارة العامة
االردن
ذ .م .م
عمان -مادبا  ،ص.ب١٧٤٠ ,٥٦٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٧٤٠ -٥٦٥عمان -مادبا

رقم العالمة التجارية

١٦٩٣٥٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االجبان وااللبان

اعالن الجريدة الرسمية

05/12/2018

Date of

Applicant Name:
Seran Trading Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -MADABA, P.O.Box: 565, 1740

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 565 -1740 AMMAN -MADABA
Correspondence
Trademark
169354
Class
29

Goods/Services
CHESES AND DAIRY
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تاريخ ايداع الطلب:

16/04/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة بلوم لالستثمار في المشاريع التجارية

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/04/2019

Date of

عمان-دابوق-شارع خير الدين المعاني  ،ص.ب,١٩٩٩:
١١٩٤١

Blume Commercial
Projects Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-dabouq-kaher aldeen alma'ani
street, P.O.Box: 1999, 11941

ص.ب  ١١٩٤١ -١٩٩٩عمان-دابوق-شارع خير الدين
المعاني
الصنف
١٦٩٤١٤

Applicant for
P.O.Box 1999 -11941 amman-dabouqCorrespondence
kaher aldeen alma'ani street
Trademark
169414
Class
29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لبن مخيض قشدة مخفوقة لبن رائب )زبادي( لحوم حليب مشروبات حليب )يكون الحليب ھو
السائد فيھا (منتجات حليب ,مخفوق الحليب

Applicant Name:

29

Goods/Services
whey ,whipped cream, yoyhurt /yogurt ,meat ,milk .milk
beverages milk predominating , milk products
milk shakes
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Date of

19/06/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Jahra Foodstuff
Trading Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-jordan, P.O.Box: 1845, 11910

Applicant for
P.O.Box 1845 -11910 amman-jordan
Correspondence
Trademark
169423
Class
29

Goods/Services
Oil - powdered milk - canned and preserved legumes - tomato
paste and tomato paste - tahina - potato chips - dried lentils ready soups - dates - hummus - fava beans, chickpeas, canned
beans.

29

الصنف

19/06/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الجھراء لتجارة المواد الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩١٠ ,١٨٤٥:ب. ص، االردن/عمان

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

االردن/ عمان١١٩١٠ -١٨٤٥ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٤٢٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
شيبس-طحينة- معجون طماطم ورب البندورة- بقوليات معلبة ومحفوظة- حليب بودرة- زيت
.حمص – فول حمص بازيال فاصوليا معلبة- تمور- شوربات جاھزة- عدس مجفف- البطاطا
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تاريخ ايداع الطلب:

17/07/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة بزورية للصناعة 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

Applicant Name:

& Bzuriyeh Industry
Trading CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-abdullah Goousheh st , amman,
P.O.Box: 7726, 11118

عمان -شارع عبد ﷲ غوشة  ،عمان  ،ص.ب,٧٧٢٦:
١١١١٨
ص.ب  ١١١٨٣ -٥٥٧٥عمان -شارع عبد ﷲ غوشة
١٦٩٤٨٩

17/07/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار المحفوظه
والمجففة او المطبوخه والھالم والمربي والبيض والحليب وغيره من منتوجات االلبان
والزيوت والزيوت والشحوم الصالحة لالكل والمعلبات والمخلل

29

Applicant for
P.O.Box 5575 -11183 amman-abdullah
Correspondence
Goousheh st
Trademark
169489
Class
29

Goods/Services
Meat , Fish , Poultry , game meat extracts preserved Frozen
Dried Cooked Fruits & Vegetables , Jellies , James , Compotes ,
Eggs , Milk , & Milk Products , Edible Oils & fats
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/07/2019

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

شركة الھاني للصناعات الغذائية ذ.م.م
االردن
ذ .م  .م
عمان -ابو علندا  ،ص.ب١١١٨ ,٩٢٢٦١٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨ -٩٢٢٦١٦عمان -ابو علندا

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٩٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس بطاطا

الصنف

24/07/2019

Date of

Applicant Name:
Hani Food Industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Abo alanda , P.O.Box: 922616,
1118

29

Applicant for
P.O.Box 922616 -1118 Amman -Abo
Correspondence
alanda
Trademark
169597
Class
29

Goods/Services
Chips of potato
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تاريخ ايداع الطلب:

24/07/2019

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

شركة الھاني للصناعات الغذائية ذ.م.م
االردن
ذ .م  .م
عمان -ابو علندا  ،ص.ب٩٢٢٦١٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  -٩٢٢٦١٦عمان -ابو علندا

رقم العالمة التجارية

١٦٩٦٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس بطاطا

اعالن الجريدة الرسمية

24/07/2019

Date of

Applicant Name:
Hani food industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Abo alanda , P.O.Box: 922616

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 922616 - Amman -Abo alanda
Correspondence
Trademark
169605
Class
29

Goods/Services
potato chips
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لمنتجات االلبان -اراب ديري –باندا ش.م.م

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

مصر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

قطعة  - ١/٢٩المنطقة الصناعية ،القطامية ،القاھرة ،مصر

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
١٦٩٤٥٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ھالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،الحليب ومنتجات الحليب ،لبن البوميني،
قشدة ]منتجات البان[ ،قشدة مخفوقة ،خثارة اللبن ،خميرة الحليب الغراض الطھو ،حليب،
لبن البوميني ،مشروبات الحليب ]يكون الحليب ھو السائد[ ،منتجات حليب ،مخفوق الحليب،
لبن مخيض ،بياض بيض ،لبن رائب )زبادي( ،لبن رائب )زبادي(.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق واالحمر واالصفر.

13/10/2019
The Arab Dairy Products
Co. Arab Dairy-Panda
S.A.E.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: EGYPT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya,
Cairo, Egypt
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169458
Class
29

Trademark

Goods/Services
;Jellies, Jams, Compotes; Milk and Milk Products; Albumin Milk
Cream [Dairy Products]; Cream (Whipped-); Curd; Ferments
(Milk-) for Culinary Purposes; Milk; Milk (Albumin-); Milk
;Beverages [Milk Predominating]; Milk Products; Milk Shakes
Whey; White of Eggs; Yoghurt; Yogurt.
Special condition: Claiming blue, red and yellow colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لمنتجات االلبان -اراب ديري –باندا ش.م.م

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

مصر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

قطعة  - ١/٢٩المنطقة الصناعية ،القطامية ،القاھرة ،مصر

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
١٦٩٤٥٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ھالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،الحليب ومنتجات الحليب ،لبن البوميني،
قشدة ]منتجات البان[ ،قشدة مخفوقة ،خثارة اللبن ،خميرة الحليب الغراض الطھو ،حليب،
لبن البوميني ،مشروبات الحليب ]يكون الحليب ھو السائد[ ،منتجات حليب ،مخفوق الحليب،
لبن مخيض ،بياض بيض ،لبن رائب )زبادي( ،لبن رائب )زبادي(.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون االحمر.

13/10/2019
The Arab Dairy Products
Co. Arab Dairy-Panda
S.A.E.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: EGYPT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya,
Cairo, Egypt
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,
169455
Class
29

Trademark

Goods/Services
;Jellies, Jams, Compotes; Milk and Milk Products; Albumin Milk
Cream [Dairy Products]; Cream (Whipped-); Curd; Ferments
(Milk-) for Culinary Purposes; Milk; Milk (Albumin-); Milk
;Beverages [Milk Predominating]; Milk Products; Milk Shakes
Whey; White of Eggs; Yoghurt; Yogurt.
Special condition: Claiming red color.
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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 الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
١٦٩٦٦١

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
169661
Class
29

Trademark

THE1:1DIET BY CAMBRIDGE WEIGHT PLAN
من اجل البضائع/الخدمات التالية
األطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والسعرات الحرارية المخفضة والسعرات الحرارية
المحصى أو المتوازنة غذائيا بالتحديد الكاري وفطيرة القريشة ومنتجات األلبان وبدائل
منتجات األلبان وأطعمة الوجبات الخفيفة التي اساسھا الفاكھة وأطعمة الوجبات الخفيفة التي
اساسھا البطاطا وأطعمة الوجبات الخفيفة التي اساسھا الفاكھة والخضار والعدس لالستخدام
في التحكم في الوزن وبرامج النظام الغذائي ،المستحضرات الستخدامھا كوجبات بالتحديد
الكاري وفطيرة القريشة ومنتجات األلبان وبدائل األلبان ،األطعمة ذات السعرات الحرارية
المنخفضة والسعرات الحرارية المخفضة والسعرات الحرارية المحصى أو المتوازنة غذائيا
بالتحديد الكاري المطبوخ مسبقا وفطيرة القريشة المطبوخة مسبقا ومنتجات األلبان المطبوخة
مسبقا وبدائل منتجات األلبان المطبوخة مسبقا والوجبات الخفيفة المطبوخة مسبقا التي
اساسھا الفاكھة وأطعمة الوجبات الخفيفة المطبوخة مسبقا التي اساسھا البطاطا وأطعمة
الوجبات الخفيفة المطبوخة مسبقا التي اساسھا الفاكھة والخضار والعدس ،منتجات اساسھا
الحليب لألطعمة بالتحديد الجبن والزبدة واللبن الزبادي ومصل اللبن ،مشروبات اساسھا
الحليب ،مشروبات حليب بنكھة الشوكوالته والفاكھة ،وجبات وأطباق منخفضة السعرات
الحرارية ومتوازنة غذائيا بالتحديد أطباق الدجاج المطبوخ مسبقا وقطع الدجاج وحساء
المعكرونة وحساء الميسو وفطيرة القريشة ،وجبات وأطباق السعرات الحرارية المحصى
بالتحديد أطباق الدجاج المطبوخ مسبقا وقطع الدجاج وحساء المعكرونة وحساء الميسو
وفطيرة القريشة ،الحليب المخفوق )ميلك شيك( ،المساحيق والمستحضرات إلنتاج الحليب
المخفوق )ميلك شيك( ،مساحيق ومستحضرات إلنتاج الموسية ،المستحضرات لتحويل
السوائل إلى موسيات صالحة لأل كل ،الحساء والمستحضرات لصنع الحساء ،وجبات وأطباق
الكاري المطبوخة مسبقا.

Goods/Services
Low calorie, reduced calorie, calorie-counted or nutritionallybalanced foods namely curry, cottage pie, dairy products and
dairy substitutes, fruit based snack foods, potato based snack
food, fruit, vegetable and lentil based snack foods for use in
weight control and diet programmes; preparations for use as
meals namely curry, cottage pie, dairy products and dairy
substitutes; low calorie, reduced calorie, calorie-counted or
nutritionally balanced foods namely pre-cooked curry, cottage
pie, dairy products and dairy substitutes, fruit based snack
foods, potato based snack food, fruit, vegetable and lentil based
snack foods; milk-based products for food namely cheese,
butter, yoghurt, whey; milk-based beverages; chocolate and
fruit-flavoured milk drinks; nutritionally-balanced low calorie
meals and dishes namely pre-cooked chicken dishes, chicken
pieces, noodle soup, miso soup, cottage pie; calorie-counted
meals and dishes namely pre-cooked chicken dishes, chicken
;pieces, noodle soup, miso soup, cottage pie; milkshakes
powders and formulations for producing milkshakes; mousseproducing powders and preparations; preparations for
transforming liquids into edible mousses; soups and
preparations for making soup; pre-cooked curry meals and
dishes.

171

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الماسة التجارية النتاج وتصنيع اللحوم والمجمدات

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

االردن
مناطق حرة
الزرقاء /المنطقة الحرة  ،ص.ب١١١٧١ ,٧١٣٤٥٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٧١ -٧١٣٤٥٥الزرقاء /المنطقة الحرة

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم المجمده  ،الدواجن غير الحيه

الصنف

01/12/2019

Date of

Applicant Name:

Al Masa Trading for Meat
and freezers
manufacturing &co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address zarqa /free zone , P.O.Box: 713455, 11171

29

Applicant for
P.O.Box 713455 -11171 zarqa /free zone
Correspondence
Trademark
169495
Class
29

Goods/Services
frozen meat and poultry not live
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

03/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الماسه التجاريه النتاج وتصنيع اللحوم والمجمدات

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

االردن
مناطق حرة
الزرقاء/المنطقة الحره  ،ص.ب١١١١٨ ,٢٠٠٣٦:

Almasa Trading Co for the
production and
manufacture of meat and
frozen
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address zarqa/free area, P.O.Box: 20036, 11118

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٢٠٠٣٦الزرقاء/المنطقة الحره

Applicant for
P.O.Box 20036 -11118 zarqa/free area
Correspondence
Trademark
169496
Class
29

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم المجمده  ،الدواجن غير الحيه

الصنف

03/12/2019

Date of

Applicant Name:

29

Goods/Services
frozen meat and poultry not live
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة الكويتية الھندية للتجارة 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

Applicant Name:

Kuwait Indo Trading
Company W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 2135, 13022 Safat, Kuwait

ص .ب ١٣٠٢٢ ، ٢١٣٥ .صفاة  ،الكويت

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٤٦

05/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفاكھة والخضراوات المجففة والحليب ومنتجات الحليب والزيوت والدھون القابلة لألكل؛
رقائق البطاطس قليلة الدسم؛ المكسرات المحضرة؛ مقرمشات البطاطس  /رقائق البطاطس؛
فطائر البطاطس.

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169346
Class
29

Trademark

Goods/Services
Dried and cooked fruits and vegetables, milk and milk products,
edible oils and fats; low-fat potato chips; nuts prepared; potato
crisps/ potato chips; potato fritters.
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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
١٦٩٣٦٣

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 باأللوان الذھبي واألبيض 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
169363
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, white and red colors according to the print filed with the
application.
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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
١٦٩٣٦٥

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.

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169365
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).
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ريتش بروداكتس كوربوريشين

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

24/12/2019

Date of

ون روبرت ريتش واي ،بافالو ،نيويورك  ،١٤٢١٣الواليات
المتحدة االميركية

Rich Products
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Robert Rich Way, Buffalo, New York
14213, USA

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

Applicant for
Correspondence

١٦٩٣٥٩

Applicant Name:

الصنف

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169359
Class
29

Trademark

VERSATIE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الطبقات العلوية المخفوقة التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ القشدة المخفوقة التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ القشدة الحامضة التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ القشدة المبيضة المشروبات التي أساسھا منتجات األلبان ووذات األساس الخالي من
منتجات األلبان؛ الطبقات العلوية التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من
منتجات األلبان للمنتجات الغذائية؛ حشوات المنتجات الغذائية التي أساسھا منتجات األلبان
وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛ زينة السكر لمنتجات الطعام التي أساسھا منتجات
األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛ الزبدة التي أساسھا منتجات األلبان وذات
األساس الخالي من منتجات األلبان؛ منتجات القشدة التي أساسھا منتجات األلبان وذات
األساس الخالي من منتجات األلبان؛ المنتجات التي أساسھا األلبان؛ األجبان التي أساسھا
األلبان؛ الجبنة الكريمية التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ الجبنة القابلة للدھن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ اللبن الذي أساسه منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛
المشروبات التي أساسھا اللبن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ مساحيق اللبن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛
مستحضرات اللبن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛
األطعمة القابلة للدھن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛
الحليب؛ مسحوق الحليب ؛ مبيضات القھوة غير المصنوعة من منتجات األلبان على شكل
سائل ومسحوق؛ الحشوات المخفوقة التي أساسھا منتجات األلبان وذات أساس خال من
منتجات األلبان؛ الكريمة لالستخدام في إعداد منتجات المخابز أو الحلويات؛ المشروبات
والمركزات التي أساسھا األلبان الصناعية وأساساتھا؛ مشروبات ومركزات الطعام التي
أساسھا الخضار وأساساتھا؛ الزيوت الصالحه لالكل؛ الدھون الصالحة لألكل؛ الطبقة العلوية
المصنوعة من الزيوت القابلة لألكل؛ القشدة ذات نسبة دسم منخفضة؛ مبيضات المشروبات
التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت(؛ الطبات لعلوية التي أساسھا الزيوت
القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( لمنتجات الطعام؛ حشوات المنتجات الغذائية التي أساسھا
زيوت الطعام )مستحلبات الزيت(؛ زينة السكر التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات
الزيوت( لمنتجات الطعام؛ األطعمة القابلة للدھن التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل
)مستحلبات الزيوت(؛ القشدة المخفوقة التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات
الزيوت( أو الصويا؛ الكريما الحامضة المخفوقة التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل
)مستحلبات الزيوت( أو الصويا؛ قشدة المشروبات المخفوقة التي أساسھا الزيوت القابلة
لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا؛ حليب الصويا ]بديل الحليب[؛ القشدة المخفوقة التي
أساسھا الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا؛ القشدة التي أساسھا الزيوت
القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا المستخدمة كبديل عن الحليب وقشدة األلبان

Goods/Services
Dairy-based and non-dairy-based whipped toppings; dairybased and non-dairy-based whipped cream; dairy-based and
non-dairy-based sour cream; dairy-based and non-dairy-based
beverage creamer; dairy-based and non-dairy-based toppings
for food products; dairy-based and non-dairy-based filings for
food products; dairy-based and non-dairy-based icing for food
products; dairy-based and non-dairy-based butter; dairy-based
and non-dairy-based cream products; dairy-based and non,;dairy-based cheese; dairy-based and non-dairy-based cream
cheese; dairy-based and non-dairy-based cheese spread; dairybased and non-dairy-based yoghurt; dairy-based and non-dairybased yoghurt-based drinks; dairy-based and non-dairy-based
yoghurt powder; dairy-based and non-dairy-based yoghurt
;preparations; dairy-based and non-dairy-based food spreads
milk; milk powder; non-dairy coffee creamers in liquid and
;powdered form; dairy-based and non-dairy whipped filling
creams for use in the manufacture of bakery goods or
confectionery; artificial dairy based beverages and concentrates
and bases thereof; and vegetable-based food beverages and
;concentrates and bases therefore; edible oils; edible fats
;toppings made from edible oils; half and half dairy creamer
;)beverage whiteners based on edible oils (oil emulsions
;toppings based on edible oils (oil emulsions) for food products
;filings based on edible oils (oil emulsions) for food products
;icing based on edible oils (oil emulsions) for food products
food spreads based on edible oils (oil emulsions); whipped
cream based on edible oils (oil emulsions) or soy; sour cream
based on edible oils (oil emulsions) or soy; beverage creamer
based on edible oils (oil emulsions) or soy; soya milk [milk
;substitute]; cream based on edible oils (oil emulsions) or soy
cream based on edible oils (oil emulsions) or soy used as a
substitute for milk and dairy cream
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ريتش بروداكتس كوربوريشين

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

24/12/2019

Date of

ون روبرت ريتش واي ،بافالو ،نيويورك  ،١٤٢١٣الواليات
المتحدة االميركية

Rich Products
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Robert Rich Way, Buffalo, New York
14213, USA

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

Applicant for
Correspondence

١٦٩٣٩٣

Applicant Name:

الصنف

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الطبقات العلوية المخفوقة التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ القشدة المخفوقة التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ القشدة الحامضة التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ القشدة المبيضة المشروبات التي أساسھا منتجات األلبان ووذات األساس الخالي من
منتجات األلبان؛ الطبقات العلوية التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من
منتجات األلبان للمنتجات الغذائية؛ حشوات المنتجات الغذائية التي أساسھا منتجات األلبان
وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛ زينة السكر لمنتجات الطعام التي أساسھا منتجات
األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛ الزبدة التي أساسھا منتجات األلبان وذات
األساس الخالي من منتجات األلبان؛ منتجات القشدة التي أساسھا منتجات األلبان وذات
األساس الخالي من منتجات األلبان؛ المنتجات التي أساسھا األلبان؛ األجبان التي أساسھا
األلبان؛ الجبنة الكريمية التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ الجبنة القابلة للدھن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ اللبن الذي أساسه منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛
المشروبات التي أساسھا اللبن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات
األلبان؛ مساحيق اللبن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛
مستحضرات اللبن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛
األطعمة القابلة للدھن التي أساسھا منتجات األلبان وذات األساس الخالي من منتجات األلبان؛
الحليب؛ مسحوق الحليب ؛ مبيضات القھوة غير المصنوعة من منتجات األلبان على شكل
سائل ومسحوق؛ الحشوات المخفوقة التي أساسھا منتجات األلبان وذات أساس خال من
منتجات األلبان؛ الكريمة لالستخدام في إعداد منتجات المخابز أو الحلويات؛ المشروبات
والمركزات التي أساسھا األلبان الصناعية وأساساتھا؛ مشروبات ومركزات الطعام التي
أساسھا الخضار وأساساتھا؛ الزيوت الصالحه لالكل؛ الدھون الصالحة لألكل؛ الطبقة العلوية
المصنوعة من الزيوت القابلة لألكل؛ القشدة ذات نسبة دسم منخفضة؛ مبيضات المشروبات
التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت(؛ الطبات لعلوية التي أساسھا الزيوت
القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( لمنتجات الطعام؛ حشوات المنتجات الغذائية التي أساسھا
زيوت الطعام )مستحلبات الزيت(؛ زينة السكر التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات
الزيوت( لمنتجات الطعام؛ األطعمة القابلة للدھن التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل
)مستحلبات الزيوت(؛ القشدة المخفوقة التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات
الزيوت( أو الصويا؛ الكريما الحامضة المخفوقة التي أساسھا الزيوت القابلة لألكل
)مستحلبات الزيوت( أو الصويا؛ قشدة المشروبات المخفوقة التي أساسھا الزيوت القابلة
لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا؛ حليب الصويا ]بديل الحليب[؛ القشدة المخفوقة التي
أساسھا الزيوت القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا؛ القشدة التي أساسھا الزيوت
القابلة لألكل )مستحلبات الزيوت( أو الصويا المستخدمة كبديل عن الحليب وقشدة األلبان

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169393
Class
29

Trademark

Goods/Services
Dairy-based and non-dairy-based whipped toppings; dairybased and non-dairy-based whipped cream; dairy-based and
non-dairy-based sour cream; dairy-based and non-dairy-based
beverage creamer; dairy-based and non-dairy-based toppings
for food products; dairy-based and non-dairy-based filings for
food products; dairy-based and non-dairy-based icing for food
products; dairy-based and non-dairy-based butter; dairy-based
and non-dairy-based cream products; dairy-based and non,;dairy-based cheese; dairy-based and non-dairy-based cream
cheese; dairy-based and non-dairy-based cheese spread; dairybased and non-dairy-based yoghurt; dairy-based and non-dairybased yoghurt-based drinks; dairy-based and non-dairy-based
yoghurt powder; dairy-based and non-dairy-based yoghurt
;preparations; dairy-based and non-dairy-based food spreads
milk; milk powder; non-dairy coffee creamers in liquid and
;powdered form; dairy-based and non-dairy whipped filling
creams for use in the manufacture of bakery goods or
confectionery; artificial dairy based beverages and concentrates
and bases thereof; and vegetable-based food beverages and
;concentrates and bases therefore; edible oils; edible fats
;toppings made from edible oils; half and half dairy creamer
;)beverage whiteners based on edible oils (oil emulsions
;toppings based on edible oils (oil emulsions) for food products
;filings based on edible oils (oil emulsions) for food products
;icing based on edible oils (oil emulsions) for food products
food spreads based on edible oils (oil emulsions); whipped
cream based on edible oils (oil emulsions) or soy; sour cream
based on edible oils (oil emulsions) or soy; beverage creamer
based on edible oils (oil emulsions) or soy; soya milk [milk
;substitute]; cream based on edible oils (oil emulsions) or soy
cream based on edible oils (oil emulsions) or soy used as a
substitute for milk and dairy cream
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

dawalie for agricultural
marketing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- princess Taghred street,
P.O.Box: 285, 111732
Applicant for
P.O.Box 285 -111732 Amman- princess
Correspondence
Taghred street
Trademark
169512
Class
29

Goods/Services
grape leaves (dawalie)
Special condition: Disclaimer: The registration of this mark
does not give owners the right to use word (DAWALIE)if used
separately from the mark

13/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة دوالي للتسويق الزراعي

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

,٢٨٥:ب. ص، مرج الحمام شارع االميرة تغريد- عمان
١١١٧٣٢
مرج الحمام شارع االميرة-  عمان١١١٧٣٢ -٢٨٥ ب.ص
تغريد
29
الصنف
١٦٩٥١٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
( ورق العنب )دوالي
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:اشتراطات خاصة
)دوالي( بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عماد الموسى و شركاه

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

االردن
تضامن
عمان  /جبل النصر  /حي عدن  ،ص.ب١١١١٨ ,١٨٣٤٦١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -١٨٣٤٦١عمان  /جبل النصر  /حي عدن

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٥٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لحوم معلبة ) مرتديال (

09/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

29

emad al mousa& partner
co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman / jabal alnaser , P.O.Box: 183461,
11118
Applicant for
P.O.Box 183461 -11118 amman / jabal
Correspondence
alnaser
Trademark
169552
Class
29

Goods/Services
)canned meat ( mortadella
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/02/2020

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

شركة الراشديه للدواجن
االردن
ذ .م  .م
عمان -طريق المطار  ،ص.ب١١١١٨ ,٧١١٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٧١١٩عمان -طريق المطار

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التمور

الصنف

12/02/2020

Date of

Applicant Name:
al rasgediya poultry co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Ammam -airport way , P.O.Box: 7119,
11118
Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 Ammam -airport way
Correspondence
Trademark
169509
Class
29
29

Goods/Services
dates
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2018

اسم طالب التسجيل:

شركة طيبة الدولية لصناعة المواد الغذائية

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:

International Tibh
Company for the Food
Industry
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,Almadina Almonawara, P.O.Box:
2717, 11953

عمان,شارع المدينة المنورة -دوار الكيلو  ،ص.ب,٢٧١٧:
١١٩٥٣
ص.ب  ١١٩٥٣ -٢٧١٧عمان-شارع المدينة المنورة
١٦٩٤٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلويات ومثلجات

27/11/2018

Date of

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 2717 -11953 Amman,Almadina
Correspondence
Almonawara
Trademark
169426
Class
30

Goods/Services
sweets and ice cream
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تاريخ ايداع الطلب:

28/01/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الجھراء لتجارة المواد الغذائية

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

االردن
ذ .م  .م
عمان -االردن  ،ص.ب١١٩١٠ ,١٨٤٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩١٠ -١٨٤٥عمان -االردن

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٢١

اعالن الجريدة الرسمية

28/01/2019

Date of

Applicant Name:

Al Jahra Foodstuff
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Jordan , P.O.Box: 1845, 11910

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االرز والسكر القھوة الكاكاو العسل الفلفل البھارات التوابل الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب ھيل شاي حلويات سكاكر

30

Applicant for
P.O.Box 1845 -11910 amman -Jordan
Correspondence
Trademark
169421
Class
30

Goods/Services
rice suger coffee cocoa goney sauces &spices ,flour and
preparation made form cereals ,cardamom ,tea sweets ,candy
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Date of

17/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bzuriyeh Industry &
Trading CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-abdullah Goousheh st , amman,
P.O.Box: 7726, 11118
Applicant for
P.O.Box 5575 -11183 amman-abdullah
Correspondence
Goousheh st
Trademark
169490
Class
30

Goods/Services
Garden herbs, preserved (seasonings) , Ginger (spices) , Honey
, Leaven, linseed , Husked Oats , Pepper, Relish condiment ,
Saffron seasonings , Sauces , Viniger , Coffee , bie. Cocoa ,
Rice, Treacle .

17/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة بزورية للصناعة والتجارة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٧٧٢٦:ب. ص،  عمان، شارع عبد ﷲ غوشة- عمان
١١١١٨
شارع عبد ﷲ غوشة-  عمان١١١٨٣ -٥٥٧٥ ب.ص
30

الصنف

١٦٩٤٩٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 شوفان,  بزر الكتان,  خميرة, عسل نحل,  زنجبيل بھار,(اعشاب بساتين محفوظة )توابل
 الشاي, القھوة,  خل, صلصات توابل ؛ بھارات,  زعفران توابل, مقبالت توابل,  فلفل, مقشر
العسل األسود,  األرز,  الكاكو,
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تاريخ ايداع الطلب:

24/07/2019

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

شركة الھاني للصناعات الغذائية ذ.م.م
االردن
ذ .م .م
عمان -ابو علندا  ،ص.ب٩٢٢٦١٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  -٩٢٢٦١٦عمان -ابو علندا

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس ذرة

اعالن الجريدة الرسمية

24/07/2019

Date of

Applicant Name:
Hani food industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Abo alanda , P.O.Box: 922616

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 922616 - Amman -Abo alanda
Correspondence
Trademark
169553
Class
30

Goods/Services
CHIPS OF CORN
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تاريخ ايداع الطلب:

24/07/2019

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

شركة الھاني للصناعات الغذائية ذ.م.م
االردن
ذ .م .م
عمان -ابو علندا  ،ص.ب١١١٨ ,١١١٩٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨-٩٢٢٦١٦عمان -ابو علندا

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٥٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس ذرة

اعالن الجريدة الرسمية

24/07/2019

Date of

Applicant Name:
Hani food industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Abo alanda , P.O.Box: 11192,
1118

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 922616 – 1118 Amman -Abo
Correspondence
alanda
Trademark
169558
Class
30

Goods/Services
CHIPS OF CORN
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Date of

22/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ahmad Jamal Issa Abuali
/ Incredible products for
food manufacturing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Bayader -ind . Area -Darbiyat , P.O.Box:
1155, 1155
Applicant for
P.O.Box 1155 -1155 Bayader -ind . Area Correspondence
Darbiyat
Trademark
169529
Class
30

Goods/Services
Healthy bars, protein bars, granola bars ,date bars, fruit bars,
granola , sweets , granola bars, High protein cereal bars,
granola snacks , cereal based snack food, maize-based snacks
, muesli snacks , sweets ,suga, free sweets, breakfast cereals
,husked oats ,oat cookies, oats ,processed oats , rolled oats,
oat-based food.
Special condition: The registration of this mark does not give
owners the right to use word (out)if used separately from the
mark

22/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

المنتجات الخارقة للصناعات الغذائية/ احمد جمال عيسى ابو علي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٥٥ ,١١٥٥:ب. ص، الدربيات- البيادر المنطقة الصناعية

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

الدربيات-  البيادر المنطقة الصناعية١١٥٥ -١١٥٥ ب.ص

عنوان التبليغ

30

الصنف

١٦٩٥٢٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الواح بروتين – الواح شوفان و تمر – حلويات بدون سكر مضاف – الواح الطاقة – الواح
عالية البروتين – رقائق االفطار – اطعمة تعتمد على الشوفان – شوفان معالج – حبات
.الشوفان الكاملة – الواح موسيلي – حلويات

 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:اشتراطات خاصة
)اوت( بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جروبو بيمبو اس .ايه .بي .دي اي سي .في.

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

مكسيك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برول .باسيو دي ال ريفورما  ،١٠٠٠كول .بينا بالنكا سانتا في،
الفارو اوبريجون ،سي بيه ،٠١٢١٠ .مكسيكو سيتي ،المكسيك
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٥٤٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األصفر ودرجاته والبرتقالي واألحمر واألخضر
واألبيض واألزرق واألسود

27/11/2019

Date of

Applicant Name:

GRUPO BIMBO S.A.B. DE
C.V.
Nationality
: MEXICO
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, Col. Pena
Blanca Santa Fe, Alvaro Obregon, CP.
01210, Mexico City, Mexico
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169545
Class
30

Trademark

Goods/Services
Confectionery
Special condition: Claiming yellow and its shades, orange, red,
green, white, blue and black
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Ahram Food Industries
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al rajeeb, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169437
Class
30

28/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

االھرام للصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، سحاب/ عمان

30

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريھص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٤٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

TalksMe توكس مي
Goods/Services
biscuits, chocolate, candy*, popcorn, chips cereal products

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 رقائق منتجات حبوب, البوشار,* حلوى, الشوكوال,البسكويت
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Subhi Jabri & Sons Co.
W.L.L.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -wasfi al tal street , P.O.Box: 6079,
11118

28/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صبحي جبري وأوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١١١٨ ,٦٠٧٩:ب. ص، ش وصفي التل- عمان

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

ش وصفي التل/ عمان١١١١٨ -٦٠٧٩ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 6079 -11118 amman/wasfi al tal
Correspondence
str
Trademark
169577
Class
30

Goods/Services
chocoalte

30

الصنف

١٦٩٥٧٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الشوكوالته
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة الكويتية الھندية للتجارة 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

Applicant Name:

Kuwait Indo Trading
Company W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 2135, 13022 Safat, Kuwait

ص .ب ١٣٠٢٢ ، ٢١٣٥ .صفاة  ،الكويت

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٤٥

05/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب واألرز والخبز والمعجنات والحلويات والملح
والبھارات والبسكويت  /الكعك الصغير المحلى؛ الكعك؛ الفول السوداني المحضر؛ ألواح
الحبوب؛ أطعمة الوجبات الخفيفة التي أساسھا الحبوب؛ الرقائق )منتجات حبوب(؛ البوشار؛
األرز.

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169345
Class
30

Trademark

Goods/Services
Flour and preparations made from cereals, rice, bread, pastries
;and confectionery, salt, spices, biscuits / cookies; cakes
peanuts, prepared; cereal bars; cereal - based snack food; chips
[cereal products]; popcorn; rice.
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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
١٦٩٣٦٦

18/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مسحوق الكيك؛ كيكة )األرز( وخليط الزالبية والدقيق؛ الفطائر المحالة؛ البسبوسة؛ مسحوق
الكاكاو؛ دقيق الذرة؛ مسحوق الخبيز؛ بيكربونات الصودا ألغراض الطھو ]صودا الخبيز[؛
كريم كراميل؛ الكاسترد؛ المھلبية؛ الصلصة الحارة؛ الكاتشب )صلصة(؛ رقائق الشوفان؛
صلصة معكرونة الباستا؛ صلصة البيتزا؛ البيستو )صلصة(؛ صلصة البيشاميل؛ السكر الناعم؛
شراب الشوكوالتة؛ شراب الفراولة؛ شراب الحلوى العربية؛ المركزات للفطائر المحالة
وصلصة البندورة والفانيليا ]بديل الفانيال[ والخل والخميرة والعجينة الخاصة بالبيتزا وكعكة
الشوكوالتة؛ المشروبات )التي أساسھا الشوكوالتة(؛ المشروبات )التي أساسھا القھوة(؛
المشروبات )التي أساسھا الكاكاو(؛ صلصات التوابل المخللة؛ التوابل؛ توابل السلطة؛ األغذية
النشوية؛ الخميرة؛ المخلالت؛ المايونيز؛ حلوى الموس )شوكوالتة(؛ الموس )حلوى(؛ الفانيال
لتغطية الحلويات؛ الشوكوالتة لتغطية الحلويات؛ العسل؛ المعكرونة؛ المعكرونة التي على شكل
أكواع؛ معكرونة السباغيتي الرفيعة؛ الشعيرية )شريطية الشكل(؛ الشعيرية؛ الفلفل الحلو؛
الفلفل )الحار(؛ رقائق البصل )توابل(؛ القرفة ]بھار[؛ البقدونس )توابل(؛ الزعتر البري
)توابل(؛ الفلفل األسود )التوابل(؛ الفلفل األبيض )توابل(؛ مسحوق الثوم )توابل(؛ الزنجبيل
]توابل[؛ البابريكا )توابل(؛ الفلفل )توابل(؛ الكسكس )سميد(؛ حالوة الطحينية؛ الخردل؛
الوجبات المحضرة التي أساسھا المعكرونة؛ معكرونة النودلز والبيتزا .

اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان الذھبي واألبيض واألحمر
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169366
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Cake Powder; Cakes (Rice), Dumpling Mix, Flour; Pancake
;Basbousah; Cocoa powder; Corn flour; Baking Powder
Bicarbonate of soda for cooking purposes [baking soda]; Crème
Caramel; Custard; Muhalabia; Hot Sauce; Ketchup (Sauce); Oat
Flakes; Pasta Sauce; Pizza Sauce; Pesto (Sauce); Bechamel
mix; Icing Sugar; Chocolate Syrup; Strawberry Syrup; Arabic
Dessert Syrup; Pancake Syrup, Tomato Sauce, Vanilline [Vanilla
substitute], Vinegar, Yeast, Pizza Crust, Brownies; Beverages
(Chocolate - Based); Beverages (Coffee - Based); Beverages
(Cocoa-Based); Chutney Condiments; Condiments; Dressings
;for Salad; Farinaceous Foods; Leaven; Marinades; Mayonnaise
;)Mousses (Chocolate); Mousses (Dessert -Confectionary
;Vanilla Frosting; Chocolate Frosting; Honey; Pasta; Macaroni
;Spaghetti; Vermicelli (Ribbon -); Vermicelli (Noodles); Allspice
;]Chili (Spice); Onion Flakes (seasoning); Cinnamon [spice
Parsley (Seasoning); Oregano (Seasonings); Black Pepper
(Spice); White Pepper (Spice); Garlic Powder (Spice); Ginger
[spice]; Paprika (Spices); Peppers (Seasonings); Couscous
;(Semolina); Halvah; Mustard; Noodle -Based Prepared Meals
Noodles, Pizzas.
Special condition: The registration of this trademark should be
in gold, white and red colors according to the print filed with the
application.
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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
١٦٩٣٦٤

18/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مسحوق الكيك؛ كيكة )األرز( وخليط الزالبية والدقيق؛ الفطائر المحالة؛ البسبوسة؛ مسحوق
الكاكاو؛ دقيق الذرة؛ مسحوق الخبيز؛ بيكربونات الصودا ألغراض الطھو ]صودا الخبيز[؛
كريم كراميل؛ الكاسترد؛ المھلبية؛ الصلصة الحارة؛ الكاتشب )صلصة(؛ رقائق الشوفان؛
صلصة معكرونة الباستا؛ صلصة البيتزا؛ البيستو )صلصة(؛ صلصة البيشاميل؛ السكر الناعم؛
شراب الشوكوالتة؛ شراب الفراولة؛ شراب الحلوى العربية؛ المركزات للفطائر المحالة
وصلصة البندورة والفانيليا ]بديل الفانيال[ والخل والخميرة والعجينة الخاصة بالبيتزا وكعكة
الشوكوالتة؛ المشروبات )التي أساسھا الشوكوالتة(؛ المشروبات )التي أساسھا القھوة(؛
المشروبات )التي أساسھا الكاكاو(؛ صلصات التوابل المخللة؛ التوابل؛ توابل السلطة؛ األغذية
النشوية؛ الخميرة؛ المخلالت؛ المايونيز؛ حلوى الموس )شوكوالتة(؛ الموس )حلوى(؛ الفانيال
لتغطية الحلويات؛ الشوكوالتة لتغطية الحلويات؛ العسل؛ المعكرونة؛ المعكرونة التي على شكل
أكواع؛ معكرونة السباغيتي الرفيعة؛ الشعيرية )شريطية الشكل(؛ الشعيرية؛ الفلفل الحلو؛
الفلفل )الحار(؛ رقائق البصل )توابل(؛ القرفة ]بھار[؛ البقدونس )توابل(؛ الزعتر البري
)توابل(؛ الفلفل األسود )التوابل(؛ الفلفل األبيض )توابل(؛ مسحوق الثوم )توابل(؛ الزنجبيل
]توابل[؛ البابريكا )توابل(؛ الفلفل )توابل(؛ الكسكس )سميد(؛ حالوة الطحينية؛ الخردل؛
الوجبات المحضرة التي أساسھا المعكرونة؛ معكرونة النودلز والبيتزا .

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169364
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Cake Powder; Cakes (Rice), Dumpling Mix, Flour; Pancake
;Basbousah; Cocoa powder; Corn flour; Baking Powder
Bicarbonate of soda for cooking purposes [baking soda]; Crème
Caramel; Custard; Muhalabia; Hot Sauce; Ketchup (Sauce); Oat
Flakes; Pasta Sauce; Pizza Sauce; Pesto (Sauce); Bechamel
mix; Icing Sugar; Chocolate Syrup; Strawberry Syrup; Arabic
Dessert Syrup; Pancake Syrup, Tomato Sauce, Vanilline [Vanilla
substitute], Vinegar, Yeast, Pizza Crust, Brownies; Beverages
(Chocolate - Based); Beverages (Coffee - Based); Beverages
(Cocoa-Based); Chutney Condiments; Condiments; Dressings
;for Salad; Farinaceous Foods; Leaven; Marinades; Mayonnaise
;)Mousses (Chocolate); Mousses (Dessert -Confectionary
;Vanilla Frosting; Chocolate Frosting; Honey; Pasta; Macaroni
;Spaghetti; Vermicelli (Ribbon -); Vermicelli (Noodles); Allspice
;]Chili (Spice); Onion Flakes (seasoning); Cinnamon [spice
Parsley (Seasoning); Oregano (Seasonings); Black Pepper
(Spice); White Pepper (Spice); Garlic Powder (Spice); Ginger
[spice]; Paprika (Spices); Peppers (Seasonings); Couscous
;(Semolina); Halvah; Mustard; Noodle -Based Prepared Meals
Noodles, Pizzas.
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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
١٦٩٣٨٦

18/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مسحوق الكيك؛ كيكة )األرز( وخليط الزالبية والدقيق؛ الفطائر المحالة؛ البسبوسة؛ مسحوق
الكاكاو؛ دقيق الذرة؛ مسحوق الخبيز؛ بيكربونات الصودا ألغراض الطھو ]صودا الخبيز[؛
كريم كراميل؛ الكاسترد؛ المھلبية؛ الصلصة الحارة؛ الكاتشب )صلصة(؛ رقائق الشوفان؛
صلصة معكرونة الباستا؛ صلصة البيتزا؛ البيستو )صلصة(؛ صلصة البيشاميل؛ السكر الناعم؛
شراب الشوكوالتة؛ شراب الفراولة؛ شراب الحلوى العربية؛ المركزات للفطائر المحالة
وصلصة البندورة والفانيليا ]بديل الفانيال[ والخل والخميرة والعجينة الخاصة بالبيتزا وكعكة
الشوكوالتة؛ المشروبات )التي أساسھا الشوكوالتة(؛ المشروبات )التي أساسھا القھوة(؛
المشروبات )التي أساسھا الكاكاو(؛ صلصات التوابل المخللة؛ التوابل؛ توابل السلطة؛ األغذية
النشوية؛ الخميرة؛ المخلالت؛ المايونيز؛ حلوى الموس )شوكوالتة(؛ الموس )حلوى(؛ الفانيال
لتغطية الحلويات؛ الشوكوالتة لتغطية الحلويات؛ العسل؛ المعكرونة؛ المعكرونة التي على شكل
أكواع؛ معكرونة السباغيتي الرفيعة؛ الشعيرية )شريطية الشكل(؛ الشعيرية؛ الفلفل الحلو؛
الفلفل )الحار(؛ رقائق البصل )توابل(؛ القرفة ]بھار[؛ البقدونس )توابل(؛ الزعتر البري
)توابل(؛ الفلفل األسود )التوابل(؛ الفلفل األبيض )توابل(؛ مسحوق الثوم )توابل(؛ الزنجبيل
]توابل[؛ البابريكا )توابل(؛ الفلفل )توابل(؛ الكسكس )سميد(؛ حالوة الطحينية؛ الخردل؛
الوجبات المحضرة التي أساسھا المعكرونة؛ معكرونة النودلز والبيتزا .

اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللونين الذھبي واألحمر وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169386
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Cake Powder; Cakes (Rice), Dumpling Mix, Flour; Pancake
;Basbousah; Cocoa powder; Corn flour; Baking Powder
Bicarbonate of soda for cooking purposes [baking soda]; Crème
Caramel; Custard; Muhalabia; Hot Sauce; Ketchup (Sauce); Oat
Flakes; Pasta Sauce; Pizza Sauce; Pesto (Sauce); Bechamel
mix; Icing Sugar; Chocolate Syrup; Strawberry Syrup; Arabic
Dessert Syrup; Pancake Syrup, Tomato Sauce, Vanilline [Vanilla
substitute], Vinegar, Yeast, Pizza Crust, Brownies; Beverages
(Chocolate - Based); Beverages (Coffee - Based); Beverages
(Cocoa-Based); Chutney Condiments; Condiments; Dressings
;for Salad; Farinaceous Foods; Leaven; Marinades; Mayonnaise
;)Mousses (Chocolate); Mousses (Dessert -Confectionary
;Vanilla Frosting; Chocolate Frosting; Honey; Pasta; Macaroni
;Spaghetti; Vermicelli (Ribbon -); Vermicelli (Noodles); Allspice
;]Chili (Spice); Onion Flakes (seasoning); Cinnamon [spice
Parsley (Seasoning); Oregano (Seasonings); Black Pepper
(Spice); White Pepper (Spice); Garlic Powder (Spice); Ginger
[spice]; Paprika (Spices); Peppers (Seasonings); Couscous
;(Semolina); Halvah; Mustard; Noodle -Based Prepared Meals
Noodles, Pizzas.
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:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ريتش بروداكتس كوربوريشين

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

24/12/2019

Date of

ون روبرت ريتش واي ،بافالو ،نيويورك  ،١٤٢١٣الواليات
المتحدة االميركية

Rich Products
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Robert Rich Way, Buffalo, New York
14213, USA

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

Applicant for
Correspondence

١٦٩٣٤٠

Applicant Name:

الصنف

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169340
Class
30

Trademark

VERSATIE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خلطات مرق اللحم؛ صلصات الجبنة والشوربات والصلصات؛ صلصة الجبنة؛ صلصات
الطعام؛ الطبقات العلوية والحشوات للحلويات والمعجنات والحلويات ومنتجات المخابز

Goods/Services
;Gravy mixes; cheese sauces, soup, and sauces; cheese sauces
sauces for food; toppings and fillings for dessert, pastry,
confectionary and bakery products
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ريتش بروداكتس كوربوريشين

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

24/12/2019

Date of

ون روبرت ريتش واي ،بافالو ،نيويورك  ،١٤٢١٣الواليات
المتحدة االميركية

Rich Products
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Robert Rich Way, Buffalo, New York
14213, USA

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

Applicant for
Correspondence

١٦٩٣٩٤

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خلطات مرق اللحم؛ صلصات الجبنة والشوربات والصلصات؛ صلصة الجبنة؛ صلصات
الطعام؛ الطبقات العلوية والحشوات للحلويات والمعجنات والحلويات ومنتجات المخابز

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169394
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Gravy mixes; cheese sauces, soup, and sauces; cheese sauces
sauces for food; toppings and fillings for dessert, pastry,
confectionary and bakery products

196

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/01/2020

اسم طالب التسجيل:

حمدي ھاشم محمد الصغير /مطاحن الزھراء

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  /االردن  ،ص.ب١١١٣٤ ,٣٤١٤٠٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤١٤٠٠عمان  /االردن

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٢٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االرز

19/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

hamdi hashim mohammed
al-saghir / zahra mills
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / jordan , P.O.Box: 341400, 11134

30

Applicant for
P.O.Box 341400 -11134 amman / jordan
Correspondence
Trademark
169420
Class
30

Goods/Services
rice
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

22/01/2020

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

شركة الشمعة المضيئة لصناعة الشيبس
االردن
ذ .م  .م
الرجم الشامي شارع ، ١٠٠ص.ب١١٥١٢ ,١٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٥١٢ -١٩الرجم الشامي شارع١٠٠

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٤٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس ذرة

الصنف

22/01/2020

Date of

Applicant Name:
al-shameih almndiya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Rujim Alshami s100, P.O.Box: 19, 11512

30

Applicant for
P.O.Box 19 -11512 Rujim Alshami s100
Correspondence
Trademark
169549
Class
30

Goods/Services
chips corn
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Date of

04/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

04/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عادل اسعد محمد صبيحات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

adel asad mohammad
sbihat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/marka al janobiya /nadi al sibaq ,
P.O.Box: 910542, 11191

,٩١٠٥٤٢:ب. ص،  نادي السباق/ ماركا الجنوبية/ عمان
١١١٩١

Applicant for
amman/marka al janobiya /nadi al sibaq ,
Correspondence
P.O.Box: 910542, 11191
Trademark
169560
Class
30

,٩١٠٥٤٢:ب. ص،  نادي السباق/ ماركا الجنوبية/ عمان
١١١٩١
30
الصنف
١٦٩٥٦٠

Goods/Services
flour
Disclaimer: the registrationa of this does not give the owners
the exclusive right to use (general drawing) seprately from the
mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الطحين
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال )الرسم العام( بمعزل:التنازل
عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

28/01/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الجھراء لتجارة المواد الغذائية

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

االردن
ذ .م .م
عمان -االردن  ،ص.ب١١٩١٠ ,١٨٤٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩١٠ -١٨٤٥عمان -االردن

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٢٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البقوليات الطارجة )عدس ،فاصوليا ،فول(

اعالن الجريدة الرسمية

28/01/2019

Date of

Applicant Name:

Al Jahra Foodstuff
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Jordan , P.O.Box: 1845, 11910

الصنف

31

Applicant for
P.O.Box 1845 -11910 amman -Jordan
Correspondence
Trademark
169422
Class
31

Goods/Services
)Fresh legumes ( lentil – pean
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Date of

17/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bzuriyeh Industry &
Trading CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-abdullah Goousheh st , amman,
P.O.Box: 7726, 11183
Applicant for
P.O.Box 5575 -11183 amman-abdullah
Correspondence
Goousheh st
Trademark
169487
Class
31

Goods/Services
barley , beans fresh , cocoa beans raw , coconut , grains , seeds
& natural plants , malt

17/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة بزورية للصناعة والتجارة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٧٧٢٦:ب. ص،  عمان، شارع عبد ﷲ غوشة- عمان
١١١٨٣
شارع عبد ﷲ غوشة-  عمان١١١٨٣ -٥٥٧٥ ب.ص
31

الصنف

١٦٩٤٨٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
)  الملت،  البذور و النباتات،  الغالل،  قشور جوز ھند،  حبوب كاكاو،  بقول طازجة، شعير
(الشعير
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تاريخ ايداع الطلب:

10/09/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة الروسية للتھجين وانتاج البذور

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

االردن
ذ .م .م
عمان -خلدا  ،ص.ب١١١٩٦ ,٩٦٠٩٤٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٦ -٩٦٠٩٤٦عمان -خلدا

رقم العالمة التجارية

١٦٩٦٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بذور الخضراوات

اعالن الجريدة الرسمية

10/09/2019

Date of

Applicant Name:

RUSSIAN PLANT
BREEDING & SEEDS
PRODUCTION
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -khalda , P.O.Box: 960946, 11196

الصنف

31

Applicant for
P.O.Box 960946 -11196 Amman -khalda
Correspondence
Trademark
169631
Class
31

Goods/Services
vegetables seeds
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تاريخ ايداع الطلب:

10/09/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة الروسية للتھجين وانتاج البذور

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

االردن
ذ .م  .م
عمان -خلدا  ،ص.ب١١١٩٦ ,٩٦٠٩٤٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٦ -٩٦٠٩٤٦عمان -خلدا

رقم العالمة التجارية

١٦٩٦١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بذور الخضراوات

اعالن الجريدة الرسمية

10/09/2019

Date of

Applicant Name:

RUSSIAN PLANT
BREEDING & SEEDS
PRODUCTION
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -khalda , P.O.Box: 960946, 11196

الصنف

31

Applicant for
P.O.Box 960946 -11196 Amman -khalda
Correspondence
Trademark
169614
Class
31

Goods/Services
vegetables seeds
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

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

باسف اس اي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BASF SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen/
Rhein, Germany

كارل  -بوش  -شتراسيه  ٣٨الودويجشفان  /راين ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤١٣

الصنف

05/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

31

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169413
Class
31

Trademark

NATUPHOS
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد الغذائية والعلف للحيوانات ،المشروبات للحيوانات ،المواد الغذائية المدعمة للحيوانات.

Goods/Services
Foodstuffs and fodder for animals, beverages for animals,
fortified food substances for animals.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

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

باسف اس اي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BASF SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen/
Rhein, Germany

كارل  -بوش  -شتراسيه  ٣٨الودويجشفان  /راين ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٥٣

الصنف

05/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

31

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169353
Class
31

Trademark

NATUGRAIN
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد الغذائية والعلف للحيوانات ،المشروبات للحيوانات ،المواد الغذائية المدعمة للحيوانات.

Goods/Services
Foodstuffs and fodder for animals, beverages for animals,
fortified food substances for animals.
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Date of

13/06/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CO-RO A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Holmensvej 11, 3600 Frederikssund,
Denmark

:تاريخ ايداع الطلب

اس/رو ايه- كو
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدانمارك، فريدريكسوند٣٦٠٠ ،١١ ھولمنسفاي

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169344
Class
32

13/06/2019

32

الصنف

١٦٩٣٤٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

SUNCOLA ZERO
Goods/Services
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages;
fruit drinks; fruit juices; fruit drinks concentrates; syrups.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المياه المعدنية والغازية وغيرھا من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات الفاكھة؛ عصائر
.الفواكه؛ مركزات مشروبات الفواكه؛ الشراب المركز

Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 017999558
Claim Date: 13/12/2018
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "zero" whenever appearing
differently or separately from the mark.

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٧٩٩٩٥٥٨ :رقم االدعاء
٢٠١٨/١٢/١٣ :تاريخ االدعاء
" عندما تظھر بشكلzero" ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

اسم طالب التسجيل:

القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيه

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -القسطل -االردن

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ٠ ،عمان
االردن32
الصنف
١٦٩٤٦٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،مشروبات غير كحولية فاتحة للشھية ،مشروبات )مشروبات غير كحولية(،
عصير التفاح ]غير كحولى[ ،مشروبات الكوكتيل غير الكحولية ،مشروبات فوارة )مساحيق
لالستخدام في المشروبات الفوارة( ،مستخلصات من الفاكھة ]غير كحولية[ ،مشروبات من
عصير الفاكھة ]غير كحولية[ ،عصائر فاكھة ،عصير العنب ]غير متخمر[ ،عصير ليمون،
زالل الشعير ،مياه معدنية ]مشروبات[ ،شراب غازى منكه بالفشاغ ]شراب بارد غير
كحولى[ ،الشربات ]بوصفه من المشروبات[ ،المياه الغازية ،ماء المائدة ،عصير الطماطم
]مشروب[ ،مياه ]مشروبات[ ،مشروبات من مصل اللبن ،مشروب طاقة.
اشتراطات خاصة :المطالبة باأللوان البيج و األسود و األزرق و األبيض واالخضر الذھبي

23/09/2019

Date of

Applicant Name:

Al Qastal for Producing
Juice & Carbonated Soft
Drinks
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Qastal Jordan

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169463
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated water; Aperitifs, non-alcoholic; Beverages (Non;alcoholic –); Cider [non-alcoholic]; Cocktails, non-alcoholic
Effervescing beverages (Powders for –); Fruit extracts (Nonalcoholic –); Fruit juice beverages (Non-alcoholic –); Fruit
;juices; Grape must [unfermented]; Lemonades; Malt beer
Mineral water [beverages]; Sarsaparilla [soft drink]; Sherbets
;][beverages]; Soda water; Table waters; Tomato juice [beverage
Waters [beverages]; Whey beverages; Energy drink.
Special condition: Claiming beige, black, blue , white , green
and gold colors
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

اسم طالب التسجيل:

القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيه

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -القسطل -االردن

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٦٩٤٦٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،مشروبات غير كحولية فاتحة للشھية ،مشروبات )مشروبات غير كحولية(،
عصير التفاح ]غير كحولى[ ،مشروبات الكوكتيل غير الكحولية ،مشروبات فوارة )مساحيق
لالستخدام في المشروبات الفوارة( ،مستخلصات من الفاكھة ]غير كحولية[ ،مشروبات من
عصير الفاكھة ]غير كحولية[ ،عصائر فاكھة ،عصير العنب ]غير متخمر[ ،عصير ليمون،
زالل الشعير ،مياه معدنية ]مشروبات[ ،شراب غازى منكه بالفشاغ ]شراب بارد غير
كحولى[ ،الشربات ]بوصفه من المشروبات[ ،المياه الغازية ،ماء المائدة ،عصير الطماطم
]مشروب[ ،مياه ]مشروبات[ ،مشروبات من مصل اللبن ،مشروب طاقة.
اشتراطات خاصة :المطالبة باأللوان البرتقالي و األبيض و األصفر واألسود والزھري و البني
الفاتح

23/09/2019

Date of

Applicant Name:

Al Qastal for Producing
Juice & Carbonated Soft
Drinks
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Qastal Jordan

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169462
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated water; Aperitifs, non-alcoholic; Beverages (Non;alcoholic –); Cider [non-alcoholic]; Cocktails, non-alcoholic
Effervescing beverages (Powders for –); Fruit extracts (Nonalcoholic –); Fruit juice beverages (Non-alcoholic –); Fruit
;juices; Grape must [unfermented]; Lemonades; Malt beer
Mineral water [beverages]; Sarsaparilla [soft drink]; Sherbets
;][beverages]; Soda water; Table waters; Tomato juice [beverage
Waters [beverages]; Whey beverages; Energy drink.
Special condition: Claiming Orange, White, Yellow, Black, Pink
and light brown colors
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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
١٦٩٤٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات الغازية مع 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

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169407
Class
32

Trademark

Goods/Services
Carbonated drinks with ice cream
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تاريخ ايداع الطلب:

21/01/2020

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

شركة مصطفى خرفان و اوالده ذ.م.م
االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
mustafa khirfan & sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, maazouz hijazi, alyasmeen,
P.O.Box: 6501, 8111

عمان  ٣ ،شارع معزوز الحجازي  ،الياسمين ، .
ص.ب٨١١١ ,٦٥٠١:
عمان ص.ب ١١١٩٠ -٩٢٨٠٢٨
١٦٩٤٨٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات غير كحولية ,شراب فواكه غير كحولي ,عصير فواكه
شراب محلى محضر من الفواكه الطازجة

الصنف

21/01/2020

Date of

32

Applicant for
Amman P.O.Box 928028 -11190
Correspondence
Trademark
169484
Class
32

Goods/Services
beverages(non-al coholic) ,fruit nectars , non -al coholic .
juice (fruit), smoothies
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة محمد واحمد الزعبي

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

االردن
تضامن
المدينة/الشارع
١١١٩١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٠٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه الصحية,العصائر,مشروبات الطاقة

Applicant Name:

mohammad wa ahmad aL
zoubi co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street
irbid/al ramtha , P.O.Box:
911859, 11191

اربد /الرمثا  ،ص.ب,٩١١٨٥٩:

ص.ب  ١١١٩١ -٩١١٨٥٩المدينة/الشارع

21/06/2020

Date of

اربد /الرمثا
الصنف

32

Applicant for
P.O.Box 911859 -11191 city/street
Correspondence
irbid/al ramtha
Trademark
169506
Class
32

Goods/Services
meniral water, juices energy drink
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

27/03/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة المزودون الجدد للوكاالت التجارية

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

االردن
ذ .م  .م
العبدلي/ش السوسنة السوداء  ،ص.ب١٦٨٩ ,١١١١٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٦٨٩ -١١١١٨العبدلي/ش السوسنة السوداء

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروب كحولية

27/03/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

new suppliers company
for commercial agencies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address abdali/ black iris street, P.O.Box: 11118,
1689

33

Applicant for
P.O.Box 11118 -1689 abdali/ black iris
Correspondence
street
Trademark
169508
Class
33

Goods/Services
alcoholic beverage
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

اسم طالب التسجيل:

الفيسا مونتبالنك ،اس .ال.

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

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ALVISA MONTBLANC,
S.L.

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

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Raval de Santa Anna, 6, E-43400
Montblanc (Tarragona), Spain

رافال دي سانتا انا ،٦ ،أي –  ٤٣٤٠٠مونتبالنك )تاراجونا(،
اسبانيا

١٦٩٣٩١

26/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

33

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169391
Class
33

Trademark

MONT BLANC
من اجل البضائع/الخدمات التالية
فودكا

Goods/Services
Vodka
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اعالن الجريدة الرسمية

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
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

١٦٩٤٠٢

الصنف

33

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169402
Class
33

Trademark

BLENDERS PRIDE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات الكحولية ) عدا البيرة ( .

Goods/Services
)Alcoholic beverages (except beers
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تاريخ ايداع الطلب:

17/04/2019

اسم طالب التسجيل:

جيزة روتشربيدارف 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:

GIZEH Raucherbedarf
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bunsenstrasse 12, 51647 Gummersbach,
Germany

بونسينستراسيه  ٥١٦٤٧ ،١٢غمرسباتش ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
34
الصنف
١٦٩٥٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أدوات لالستخدام مع التبغ ،أعواد الكبريت ،التبغ ومنتجات التبغ )بما في ذلك البدائل(،
المبخرات الشخصية والسجائر اإللكترونية ،والنكھات والمحاليل الخاصة بھا ،حوامل
الغليون ]مستلزمات المدخنين[ ،حوامل الغليون لغليون التدخين ،سيقان الغليون،
منظفات الغليون لغليون التدخين ،سكاكين الغليون ،مرشحات الغليون ،قطع الفم
لمباسم السجائر ،قطع الفم للسجائر ،قطع الفم للغليون ،الغاليين المضاف إليھا منثول،
آالت يدوية لحقن التبغ في أنابيب ورقية ،حامالت للسجائر اإللكترونية ،علب السجائر
اإللكترونية ،أجھزة تسخين بدائل التبغ لغرض االستنشاق ،أجھزة لتسخين التبغ
بغرض االستنشاق ،غاليين التدخين اإللكترونية ،حافظات للغليون ،رؤوس من العنبر
األصفر لحوامل السيجار والسجائر ،ورقة ماصة لغليون التدخين ،والعات للمدخنين
حاويات التبغ والمرطبات ،طفايات السجائر ،حوامل السجائر ،أنابيب السجائر الجاھزة
مع مرشحات ،رزم من أوراق السجائر ،أوراق السجائر ،رؤوس السجائر ،أنابيب
السجائر ،مرشحات السجائر ،قواطع السجائر ،آالت جيب لسجائر اللف ،مكشطات
غليون التدخين ،غليون التدخين ،وليس من المعادن الثمينة ،غليون التدخين من
المعادن الثمينة ،غاليين التدخين ،مرشحات التبغ ،منتجات التبغ لغرض تسخينھا،
أكياس التبغ ،مباصق لمستخدمي التبغ ،علب السجائر اإللكترونية ،ورقة ماصة للتبغ،
منظفات السجائر اإللكترونية ،أدوات المدخنين ،وليست من المعادن الثمينة ،أدوات
المدخنين من المعادن الثمينة ،سدادات الغليون ]مستلزمات المدخنين[ ،كابسات
الغليون ،حوامل السجائر من المعادن الثمينة ،مرشحات السيجار ،حوامل السيجار،
حوامل السيجار من المعادن الثمينة ،أعواد ثقاب البارافين ،أعواد ثقاب الكبريت،
أعواد ثقاب آمنة ،حوامل أعواد الثقاب من المعادن الثمينة ،حوامل أعواد الثقاب
وليست من المعادن الثمين ،علب الثقاب ،علب الثقاب من المعادن الثمينة ،علب الثقاب
وليست من المعادن الثمينة ،أعواد الثقاب من الفوسفور األصفر ،أعواد الثقاب من
الفوسفور األبيض ،نكھات التبغ ،تبغ سائب وملفوف وللغليون ،السجائر ،السيجار،
السيجار الصغير وغيرھا من األدوات الجاھزة لالستخدام في التدخين ،التبغ المضاف
إليه نكھة ،تبغ للمضغ ،أعشاب للتدخين ،دبس عشبي ]بدائل التبغ[ ،غليون تدخين
المنثول ،التبغ المضاف له منثول ،التبغ الخام ،غليون لتدخين بدائل التبغ المضاف لھا
منثول ،تبغ الغليون ،تبغ بدون دخان ،تدخين التبغ النشوق ،تبغ للف الخاص بك،
التبغ ،بدائل التبغ ،أوراق التبغ ،بدائل التبغ ليست لألغراض الطبية ،منتجات التبغ،
تبغ السجائر ،النكھات ،عدا الزيوت األساسية ،لالستخدام في السجائر اإللكترونية،
كارتومايزر السجائر اإللكترونية ،السجائر اإللكترونية ،السيجار اإللكتروني ،أجھزة
االستنشاق لالستخدام كبديل لسجائر التبغ ،المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر
اإللكترونية ،سائل السجائر اإللكترونية ]السائل اإللكتروني[ الذي يتألف من البروبيلين
جليكول ،سائل السجائر اإللكترونية ]السائل اإللكتروني[ يتألف من جليسرين نباتي،

17/04/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169534
Class
34

Trademark

Goods/Services
Articles for use with tobacco; Matches; Tobacco and tobacco
products (including substitutes); Personal vaporisers and electronic
cigarettes, and flavourings and solutions therefor; Pipe stands
[smokers requisites]; Pipe racks for tobacco pipes; Pipe stems; Pipe
cleaners for tobacco pipes; Pipe knives; Pipe filters; Mouthpieces for
cigarette holders; Mouthpieces for cigarettes; Mouth pieces for
pipes; Mentholated pipes; Hand held machines for injecting tobacco
into paper tubes; Holders for electronic cigarettes; Electronic
cigarette cases; Devices for heating tobacco substitutes for the
purpose of inhalation; Devices for heating tobacco for the purpose of
inhalation; Electronic smoking pipes; Bags for pipes; Tips of yellow
amber for cigar and cigarette holders; Absorbent paper for tobacco
;pipes; Lighters for smokers; Tobacco containers and humidors
;Ashtrays; Cigarette holders; Ready-made cigarette tubes with filters
Books of cigarette papers; Cigarette paper; Cigarette tips; Cigarette
tubes; Cigarette filters; Cigarette cutters; Pocket machines for rolling
cigarettes; Tobacco pipe scrapers; Tobacco pipes, not of precious
metal; Tobacco pipes of precious metal; Tobacco pipes; Tobacco
filters; Tobacco products for the purpose of being heated; Tobacco
;pouches; Spittoons for tobacco users; Electronic cigarette boxes
;Absorbent paper for tobacco; Electronic cigarette cleaners
Smokers' articles, not of precious metal; Smokers' articles of
;precious metal; Pipe stoppers [smokers requisites]; Pipe tampers
;Cigarette holders of precious metal; Cigar filters; Cigar holders
;Cigar holders of precious metal; Paraffin matches; Sulfur matches
Safety matches; Match holders of precious metal; Match holders not
;of precious metal; Matchboxes; Match boxes of precious metal
Match boxes not of precious metal; Match holders; Yellow
phosphorus matches; White phosphorus matches; Flavourings for
tobacco; Loose, rolling and pipe tobacco; Cigarettes, cigars,
cigarillos and other ready-for-use smoking articles; Flavored
tobacco; Chewing tobacco; Herbs for smoking; Herbal molasses
;[tobacco substitutes]; Menthol pipe tobacco; Mentholated tobacco
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Raw tobacco; Pipes for smoking mentholated tobacco substitutes;
Pipe tobacco; Smokeless tobacco; Smoking tobacco; Snuff; Rollyour-own tobacco; Tobacco; Tobacco substitutes; Leaf tobacco;
Tobacco substitutes not for medical purposes; Tobacco products;
Cigarette tobacco; Flavourings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes; Electronic cigarette cartomizers; Electronic
cigarettes; Electronic cigars; Inhalers for use as an alternative to
tobacco cigarettes; Liquid solutions for use in electronic cigarettes;
Electronic cigarette liquid [e-liquid] comprised of propylene glycol;
Electronic cigarette liquid [e-liquid] comprised of vegetable glycerin;
Refill cartridges for electronic cigarettes; Smoking sets for electronic
cigarettes; Tobacco tar for use in electronic cigarettes; Oral
vaporizers for smokers; Electronic cigarette atomizers; Smokeless
cigarette vaporizer pipes.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018042223
Claim Date: 28/03/2019
Special condition: Claiming red, black and white colors.

 قطران، أطقم التدخين للسجائر اإللكترونية،إعادة ملء خرطوشات السجائر اإللكترونية
 مرذاذات، المبخرات الفموية للمدخنين،التبغ لالستخدام في السجائر اإللكترونية
. غليون المبخر للسجائر بدون دخان،السجائر اإللكترونية

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٠٤٢٢٢٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٣/٢٨ :تاريخ االدعاء
. مع المطالبة بااللوان االحمر واالسود واالبيض:اشتراطات خاصة
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Date of

09/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
NJOY, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 155 6th Avenue, 2nd Floor, New York
10013

:تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،انجوي
امريكا
شركة اجنبية

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

١٠٠١٣  نيويورك، الطابق الثاني، أفنيو٦ ١٥٥

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169531
Class
34

09/12/2019

34

الصنف

١٦٩٥٣١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

MAKE SMOKING HISTORY
Goods/Services
Chemical flavorings in liquid form used to refill electronic
cigarette cartridges; Electronic cigarette liquid (e-liquid)
comprised of flavorings in liquid form, other than essential oils,
used to refill electronic cigarette cartridges; Electric cigarettes;
Electronic cigarettes; Electronic cigarettes for use as an
alternative to traditional cigarettes; Disposable and reusable
cartridges sold filled with vaporizable nicotine based liquid
solution, for use with battery powered rechargeable portable
vaporizing units in the nature of electronic cigarettes and
vaporizer pipes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نكھات كيميائية على شكل سائل مستخدمة في ملء عبوات السجائر اإللكترونية؛ سائل
السجائر اإللكترونية )السائل اإللكتروني( المكون من نكھات على شكل سائل غير الزيوت
العطرية مستخدمة في ملء عبوات السجائر الكھربائية؛ السجائر اإللكترونية؛ السجائر
اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية المستخدمة كبديل للسجائر التقليدية؛ العبوات لالستخدام مرة
واحدة والعبوات القابلة إلعادة االستخدام التي تباع مملؤة بمحلول سائل أساسه النيكوتين
القابل للتبخير والمعدة لالستخدام مع أجھزة التبخير المحمولة العاملة على البطارية والقابلة
.للشحن على شكل سجائر إلكترونية وأنابيب تبخير

217

تاريخ ايداع الطلب:

09/12/2019

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

انجوي ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
NJOY, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 155 6th Avenue, 2nd Floor, New York
10013

 ٦ ١٥٥أفنيو ،الطابق الثاني ،نيويورك ١٠٠١٣

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٥٣٢

الصنف

09/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

34

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169532
Class
34

Trademark

NJOY ACE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
السجائر الكھربائية؛ السجائر اإللكترونية؛ أجھزة التبخير المستخدمة عن طريق الفم
للمدخنين؛ سائل السجائر اإللكترونية )السائل اإللكتروني(؛ العبوات التي تباع مملؤة بسائل
السجائر اإللكترونية )السائل اإللكتروني(.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٤٩٩٤٢٥ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٣ :

Goods/Services
Electric cigarettes; Electronic cigarettes; oral vaporizers for
smokers; electronic cigarette liquid (e-liquid); cartridges sold
filled with electronic cigarette liquid (e-liquid).
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88499425
Claim Date: 03/07/2019
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Date of

12/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Carreras Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.
Special condition: Claiming Colors blue and white as per the
specimen filed at the Trademark Office.

:تاريخ ايداع الطلب

كاريراس ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

بي جي٢ ار٢ دبليو سي، لندن، تامبل باليس٤ ،غلوب ھاوس

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169450
Class
34

12/12/2019

34

الصنف

١٦٩٤٥٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينھا
 العالمة محددة بااللوان االزرق و األبيض حسب النموذج المودع لدى:اشتراطات خاصة
.مسجل العالمات التجارية
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Date of

12/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

American-Cigarette
Company (Overseas)
Limited
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Route de France 17, Boncourt 2926

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.

:تاريخ ايداع الطلب

سيغاريت كومبني )اوفرسيز( ليمتد- أميريكان

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

٢٩٢٦  بونكور،١٧ روت دو فرانس

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169586
Class
34

12/12/2019

34

الصنف

١٦٩٥٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينھا
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تاريخ ايداع الطلب:

29/12/2019

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

بي ام جيه اندستريز ش.م.ح -ذ م م.
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah,
UAE

الجزيرة الحمراء ،رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة

قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٥٠٢

29/12/2019

Date of

34

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سجائر ،سيجار ،تبغ ،التبغ الخام والمصنع ،علب سيجار ،علب سجائر ،تبغ مضغ ،سيجاريلو
)سيجار رفيع( ،معسل ،أدوات المدخنين ، ،والعات المدخنين ،فالتر للسجائر ،أعواد الثقاب،
علب كبريت

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169502
Class
34

Goods/Services
Cigarette, cigars, tobacco, raw and manufactured tobacco,
cigar cases, cases (cigarette-), chewing tobacco, cigarillos,
molasses, smokers' articles, lighters for smokers, filters
(cigarette-), matches and match boxes.
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Date of

31/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

CTBAT International Co.
Limited
Nationality
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 29th Floor, Oxford House, Taikoo Place,
979 King's Road, Island East

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.

:تاريخ ايداع الطلب

ليمتد. سي تي بي ايه تي انترناشيونال كو

:اسم طالب التسجيل

ھونغ كونغ
شركة اجنبية

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

، كينغز رود٩٧٩ ، تايكوو باليس، اكسفورد ھاوس،٢٩ الطابق
ايالند ايست
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169588
Class
34

31/12/2019

34

الصنف

١٦٩٥٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينھا
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Date of

08/10/2014

اعالن الجريدة الرسمية

08/10/2014

:تاريخ ايداع الطلب

. كوھلر كو
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Kohler Co.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin,
USA

 الواليات المتحده، ويسكونسين, كوھلر,  ھايالند درايف٤٤٤
االمريكية

Applicant for
Abu- Ghazaleh Intellectual Property Correspondence
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
Trademark
169575
Class
35

١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠ ب. ص- ابو غزالة للملكية الفكرية
االردن
35
الصنف
١٦٩٥٧٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

BOLD
Goods/Services
Retail services; Retail store services in the field of bathroom
and kitchen products, namely, plumbing fixtures and faucets,
furniture, tile, stone, cabinetry, electric lighting fixtures,
hardware, and accessories; computerized online retail store
services; and the bringing together for the benefit of others of a
variety of goods and services enabling customers to
conveniently view and purchase those goods and to use those
services in a retail setting.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجال منتجات الحمام والمطبخ،خدمات البيع بالتجزئة
وبالتحديد تركيبات السباكة والحنفيات واالثاث والبالط والحجز والخزائن الخشبية المنزلية
 خدمات متاجر البيع بالتجزئة المحوسبة،وأجھزة اإلضاءة الكھربائية ومعداتھا وملحقاتھا
على االنترنت وخدمات جلب المنفعة لآلخرين لمحموعة متنوعة من البضائع والخدمات
.لتمكين العمالء من استعراض ومشاھدة وشارء تلك البضائع بسھولة
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Date of

14/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

The Sword of Loyalty for
Telecommunications
Trading L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman – Khrebt Alswefiyeh , ibn madaa
st.
Bld( 2) – office ( 303)
, P.O.Box: 940664, 11194
Applicant for
P.O.Box 940664 -11194 amman -wasfi
Correspondence
altal st -albashiti -kradsheh plaza (222)
Trademark
169425
Class
35

Goods/Services
Telecommunications Trading

14/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سيف الوالء لتجارة اجھزة االتصاالت ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

– (٢)  عمان-عمان – خريبة الصويفية – شارع ابن مضاء
١١١٩٤ ,٩٤٠٦٦٤:ب. ص، (٣٠٣) مكتب

35

اشارات- وصفي التل-  عمان١١١٩٤ -٩٤٠٦٦٤ ب.ص
(٢٢٢) مجمع كرادشة بالزا- البشيتي
الصنف
١٦٩٤٢٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة اجھزة االتصاالت
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Date of

25/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al-Asm al boraq
llastthmar Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Byader Wadi Alseer
P.O.Box941711-11194
Applicant for
amman wadi saqra street complex 238 c -4
Correspondence
th floor , P.O.Box: 941238, 11194
Trademark
169571
Class
35
35

Goods/Services
Whole sale and retail services in jewels gold and gem
The registration of this mark does not give owners the right to
use the common word if used separately from the mark

25/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

االسم البراق لالستثمار المساھمة الخاصة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

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

١١١٩٤-٩٤١٧١١ب.البيادر ص- عمان

، ٤ ط- ج٢٣٨ مجمع- شارع وادي صقرة- عمان
١١١٩٤ ,٩٤١٢٣٨:ب.ص
الصنف
١٦٩٥٧١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمة تجارة الجملة والتجزئة في المجوھرات والذھب واالحجار الكريمة
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

18/09/2019

اسم طالب التسجيل:

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

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

قطر
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

برج البدع -شارع الكورنيش صندوق بريد  -٦٢٠٢٢الدوحة
قطر
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
١٦٩٦٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االعالنات ،خدمات تزويد المعلومات الخاصة بالتجارة ،خدمات تزويد المعلومات الخاصة
باألعمال ،عرض السلع عن طريق وسائل االتصال الغراض البيع بالتجزئة ،نشر وتوزيع
المواد االعالنية والدعائية ،عرض السلع ،تنظيم المعارض ألغراض وغايات تجارية
واعالنية ،االعالنات عن طريق شبكة الكمبيوتر )الحاسوب( واالنترنت ،ابحاث التسويق
وترويج المبيعات لآلخرين.
اشتراطات خاصة :يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع الرسم الموجود في
العالمة التجارية رقم ١٤٨٨٣٣

18/09/2019
Supreme Committee for
Delivery & Legacy

Date of

Applicant Name:

Nationality
: QATAR
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box
62022, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169634
Class
35

Trademark

Goods/Services
;Advertising; providing commercial; Business information
Communication media (Presentation of goods on-), for retail
purposes; Dissemination of advertising matter ; Demonstration
of goods; Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; On-line advertising on a computer
network ; Marketing research and Sales promotion for others.
Special condition: The applicant undertakes to use the
trademark along with logo of TM No. 148833
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لمنتجات االلبان -اراب ديري –باندا ش.م.م

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

مصر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

قطعة  - ١/٢٩المنطقة الصناعية ،القطامية ،القاھرة ،مصر

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
١٦٩٤٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واالعالن ،لصق االعالنات ،االعالن عن طريق البريد بشكل مباشر ،نشر مواد الدعاية
واالعالن ،وكاالت االستيراد والتصدير ،الدعاية واالعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب،
تنظيم المعارض التجارية الغراض تجارية او الغراض الدعاية واالعالن ،االعانات الخارجية،
الدعاية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق واالحمر واالصفر.

13/10/2019
The Arab Dairy Products
Co. Arab Dairy-Panda
S.A.E.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: EGYPT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya,
Cairo, Egypt
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street-Amman , Jordan
169457
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising; Bill-Posting; Direct Mail Advertising; Dissemination
of Advertising Matter; Import-Export Agencies; On-Line
Advertising on a Computer Network; Organization of Trade Fairs
;for Commercial or Advertising Purposes; Outdoor Advertising
Publicity.
Special condition: Claiming blue, red and yellow colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العربية لمنتجات االلبان -اراب ديري –باندا ش.م.م

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

مصر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

قطعة  - ١/٢٩المنطقة الصناعية ،القطامية ،القاھرة ،مصر

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
١٦٩٤٥٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واالعالن ،لصق االعالنات ،االعالن عن طريق البريد بشكل مباشر ،نشر مواد الدعاية
واالعالن ،وكاالت االستيراد والتصدير ،الدعاية واالعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب،
تنظيم المعارض التجارية الغراض تجارية او الغراض الدعاية واالعالن ،االعانات الخارجية،
الدعاية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون االحمر.

13/10/2019
The Arab Dairy Products
Co. Arab Dairy-Panda
S.A.E.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: EGYPT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya,
Cairo, Egypt
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169456
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising; Bill-Posting; Direct Mail Advertising; Dissemination
of Advertising Matter; Import-Export Agencies; On-Line
Advertising on a Computer Network; Organization of Trade Fairs
;for Commercial or Advertising Purposes; Outdoor Advertising
Publicity.
Special condition: Claiming red color.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اليبابا جروب ھولدينج ليمتد

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

جزر كايمان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands

فورث فلور ،ون كابيتال بليس ،ص.ب ،٨٤٧ .جورج تاون،
جراند كايمان ،جزر الكايمن
الخيار الصحيح للملكية الفكرية  -عمان  -شارع ام عمارة -
صندوق بريد  - ٨٤١١٥٣رمز بريدي ١١١٨٤
١٦٩٤٧٧

29/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ خدمات
وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات نشر مواد
الدعاية واإلعالن؛ خدمات المحاسبة؛ خدمات التدقيق لألعمال التجارية؛ تقديم
االستشارات حول إدارة و تنظيم االعمال؛ خدمات تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة
األعمال؛ خدمات عرض البضائع؛ تقديم المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو
الصناعية؛ خدمات توزيع العينات؛ خدمات توفير كفاءة خبراء األعمال التجارية؛
خدمات دراسات األسواق؛ خدمات تقييم األعمال؛ خدمات تقديم االستشارات حول تنظيم
األعمال؛ خدمات نشر نصوص الدعاية؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ الخدمات الدعائية؛
خدمات العالقات العامة؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات وكاالت اإلعالنات؛
خدمات تقديم النصائح حول إدارة األعمال؛ خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ خدمات
تنظيم المعارض للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛
خدمات توظيف الموظفين؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات تنظيم المعلومات
في قواعد بيانات الحاسوب؛ خدمات تنظيم المعارض التجارية للغايات التجارية أو
اإلعالنية؛ خدمات اإلعالن اإللكتروني علي شبكات الحاسوب؛ خدمات البحث عن
البيانات في ملفات الحاسوب لآلخرين؛ خدمات تأجير وقت الدعاية واإلعالن في وسائل
االتصال؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ توفير المعلومات
التجارية والمشورة للمستھلكين الختيار المنتجات والخدمات؛ خدمات المعالجة اإلدارية
لطلبات الشراء؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات اآلخرين؛ خدمات
تحرير الفواتير؛ خدمات جمع اإلحصائيات؛ خدمات إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن؛
خدمات التسويق؛ خدمات تحسين محركات البحث للترويج للمبيعات؛ خدمات تحسين
حجم البيانات المرسلة والمستلمة من المواقع اإللكترونية؛ الخدمات اإلعالنية التي يتم
من خاللھا الدفع لمالك الموقع اإللكتروني اإلعالني عند الضغط على اإلعالن؛ خدمات
الوساطة التجارية؛ خدمات عقد المفاوضات وإبرام المعامالت التجارية لآلخرين؛
خدمات تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسوب؛ خدمات توفير المعلومات
التجارية عبر مواقع على شبكة اإلنترنت؛ خدمات توفير أسواق عبر االنترنت
للمشترين والبائعين للبضائع والخدمات؛ خدمات فھرسة الشبكات للغايات التجارية أو
الدعائية؛ خدمات إدارة برامج والء المستھلكين؛ خدمات جمع فھارس المعلومات
للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ الخدمات االستشارية المتعلقة باستراتيجيات االتصاالت
اإلعالنية؛ خدمات الترويج للسلع والخدمات من خالل رعاية األحداث الرياضية؛
الخدمات االستخباراتية للسوق؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت للموسيقى
واألفالم القابلة للتنزيل والمسجلة مسب ًقا؛ خدمات البيع بالجملة للمستحضرات الصيدلية
والبيطرية والصحية واللوازم الطبية؛ خدمات التسويق في إطار نشر البرمجيات؛
خدمات اتصاالت الشركات

Applicant for
Correspondence

35

THE RIGHT CHOICE IP - AMMAN- OM
 OMARH STREET , PO_BOX: 841153 POSTCODE: 11184169477
Class
35

Trademark

Goods/Services
Business management assistance; business inquiries; import-export
;agency services; commercial information agency services
;dissemination of advertising matter; accounting; business auditing
business management and organization consultancy; business
management consultancy; demonstration of goods; commercial or
industrial management assistance; distribution of samples; business
;efficiency expert services; market studies; business appraisals
;business organization consultancy; publication of publicity texts
;advertising; publicity; public relations; advertising agency services
publicity agency services; advisory services for business
management; computerized file management; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; business
;information; personnel recruitment; sales promotion for others
systemization of information into computer databases; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes; online
advertising on a computer network; data search in computer files for
;others; rental of advertising time on communication media
;presentation of goods on communication media, for retail purposes
commercial information and advice for consumers in the choice of
products and services; administrative processing of purchase
orders; commercial administration of the licensing of the goods and
services of others; invoicing; compilation of statistics; production of
advertising films; marketing; search engine optimisation for sales
;promotion; web site traffic optimization; pay per click advertising
commercial intermediation services; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; updating and maintenance
of data in computer databases; providing business information via a
web site; provision of an online marketplace for buyers and sellers of
goods and services; web indexing for commercial or advertising
purposes; administration of consumer loyalty programs; compiling
;indexes of information for commercial or advertising purposes
;consultancy regarding advertising communication strategies
promotion of goods and services through sponsorship of sports
events; market intelligence services; online retail services for
downloadable and pre-recorded music and movies; wholesale
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; marketing in the framework of software
publishing; corporate communications services
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Western Digital
Technologies, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5601 Great Oaks Parkway, San Jose,
California 95119

Goods/Services
Advertising services; computerized file management; providing
business information; retail services in relation to cases for data
storage devices; retail services in relation to computer
hardware; retail services in relation to computer peripherals;
retail services in relation to computer software; retail services in
relation to portable media players; updating and maintenance of
data in computer databases.

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

٩٥١١٩  كاليفورنيا، سان ھوزي، غريت أوكس باركوي٥٦٠١

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169538
Class
35

28/11/2019

35

الصنف

١٦٩٥٣٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات اإلعالنية؛ إدارة الملفات المحوسبة؛ توفير المعلومات عن األعمال التجارية؛ خدمات
البيع بالتجزئة فيما يتعلق بأجھزة تخزين البيانات؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالعتاد
الحاسوبي؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق باألجھزة الطرفية الملحقة بالحاسوب؛ خدمات
التجزئة فيما يتعلق بالبرمجيات الحاسوبي؛ خدمات التجزئة فيما يتعلق بمشغالت الوسائط
.المحمولة؛ تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسوب
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تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

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

ام ام اس يو اس ايه ھولدينجز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MMS USA Holdings, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, USA

 ١٢٠٩اورانج ستريت ،ويلمنغتون ،ديالوير ،١٩٨٠١
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات التسويق

الصنف

01/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169400
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising agency services; marketing services
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٧٤

10/12/2019

Date of

الصنف

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة على االنترنت للبضائع االستھالكية
وتحديداً :المالبس والدمى والبضائع الرياضية والبياضات لالستعمال المنزلي ،أدوات المائدة
المنزلية واألدوات المنزلية وحقائب وأكياس الحمل ومحافظ النقود والبضائع الورقية وأدوات
الكتابة؛ المجوھرات والساعات وااللكترونيات االستھالكية؛ خدمات جمع المعلومات في قواعد
بيانات الحاسوب؛ خدمات التسويق والدعاية والترويج؛ خدمات البحوث وتوفير معلومات
األسواق؛ خدمات الدعاية واإلعالن وتحديداً :الترويج لبضائع وخدمات اآلخرين عن طريق
شبكات الحاسوب واالتصاالت؛ خدمات تشغيل أسواق عبر اإلنترنت لبائعي البضائع و  /أو
الخدمات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة اإللكترونية للوسائط الرقمية وتحديداً :األصوات
الرقمية المسجّ لة مسبقا ً وتسجيالت المقاطع المرئية والبيانات التي تعرض الموسيقى أو
النصوص أو المقاطع المرئية أو األلعاب أو الكوميديا أو الدراما أو اإلثارة أو المغامرة أو
الرسوم المتحركة؛ خدمات الترويج لبضائع و خدمات اآلخرين عبر االنترنت؛ توفير قواعد
بيانات الكمبيوتر على اإلنترنت وقواعد البيانات القابلة للبحث على اإلنترنت في مجال الترفيه؛
خدمات التسويق واإلعالن على االنترنت؛ توفير وتأجير المساحات اإلعالنية عبر اإلنترنت؛
خدمات توفير المزادات العلنية على االنترنت؛ خدمات التسوق المقارن وتحديداً :توفير
المعلومات والنصائح التجارية للمستھلكين وتوفير مقارنة بين األسعار.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169374
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail store services and on-line retail store services featuring
consumer goods, namely, clothing, toys, sporting goods,
household linen, household tableware, housewares, carrying
;bags and packs, wallets, paper goods, writing instruments
jewelry and watches and consumer electronics; compiling of
information into computer databases; marketing, advertising
and promotion services; market research and information
services; advertising services, namely, promoting the goods
and services of others via computer and communication
networks; operating on-line marketplaces for sellers of goods
and/or services; online retail store services featuring digital
media, namely, pre-recorded digital sound, video and data
recordings featuring music, text, video, games, comedy, drama,
action, adventure or animation; promoting the goods and
services of others over the internet; providing on-line computer
databases and on-line searchable databases in the field of
;entertainment; on-line advertising and marketing services
;providing and rental of advertising space on the internet
providing on-line auction services; comparison shopping
services, namely providing commercial information and advice
for consumers and providing price comparison services.
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Date of

17/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Michael . Fuad Nicola
AYOUB
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -Um al Somaq, P.O.Box: 17181,
11195

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

ميشيل فؤاد نقوال ايوب

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٩٥ ,١٧١٨١:ب. ص، ام السماق- عمان

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

 شارع زھران- عمان١١١٨٥ -٨٥٢٧٦٤ ب.ص

عنوان التبليغ

Name Applicant:

Applicant for
P.O.Box 852764 -11185 Amman-St zahran
Correspondence
Trademark
169424
Class
35

Goods/Services
Trade & sale all kinds of mobile phones devices , and all
| accessories of mobile phones

35

الصنف

١٦٩٤٢٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وكافة مستلزماتھا.تجارة وبيع االجھزة الخلوية بجميع انواعھا
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Date of

23/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169439
Class
35

Goods/Services
Retail services or wholesale services for automobiles, tires and
parts and fittings for automobiles, Commercial or industrial
management assistance; Business consulting and information
services; Consulting services in the field of energy usage
management and energy efficiency; Retail services or wholesale
services for automobiles, tires and parts and fittings for
automobiles; Retail services or wholesale services for sport
goods; Retail services or wholesale services for bicycles and
parts and fittings for bicycles, providing internet-based
information concerning sales of tires.

23/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو،تشوم-٣  كايوباشي،١-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٦٩٤٣٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للسيارات واإلطارات وقطع الغيار والتجھيزات
، استشارات األعمال وخدمات المعلومات،للسيارات ومساعدة اإلدارة التجارية أو الصناعية
 خدمات البيع بالتجزئة أو،خدمات استشارية في مجال إدارة استخدام الطاقة وكفاءة الطاقة
 خدمات البيع،خدمات البيع بالجملة للسيارات واإلطارات وقطع الغيار والتجھيزات للسيارات
 خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة،بالتجزئة أو الخدمات بالجملة للسلع الرياضية
للدراجات الھوائية وقطع الغيار والتجھيزات للدراجات الھوائية وتوفير معلومات على
.اإلنترنت تتعلق بمبيعات اإلطارات
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Digital Distribution
Software LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Axiom Town, Dubai Silicon Oasis, 626
Nadd Hessa, P.O Box 9266, Dubai

Goods/Services
Advertising; business management; business administration;
office functions; administration of loyalty schemes; arranging
and conducting incentive reward schemes to promote the sale
of goods and services; invoicing services through an online
platform; computerised database and file management;
database management services, including cloud based
databases; data processing services; creating indexes of
information, sites and other resources available on global
computer networks and other electronic and communications
networks for others; providing and retrieving information, sites,
and other resources available on global computer networks and
other electronic and communications networks for others;
organising content of information provided over a global
computer network and other electronic and communications
networks according to user preferences; providing business,
consumer, and commercial information over computer networks
and global communication networks; business services,
namely, providing computer databases regarding the purchase
and sale of a wide variety of products and services of others
and monitoring and managing of distribution and trade
networks; compilations of directories for publishing on the
Internet and other electronic, computer and communications
networks; providing marketing advisory services for
manufacturers; conducting market research, including
marketing studies; information, advisory and consultancy
services relating to all of the aforesaid.

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.ديجيتال ديستريبيوشن للحاسب اآللي ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

ب. ص، ند حصة٦٢٦ ، واحة دبي للسيليكون،اكسيوم تاون
 دبي،٩٢٦٦
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169594
Class
35

24/12/2019

35

الصنف

١٦٩٥٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ إدارة برامج
الوالء؛ ترتيب وتنفيذ برامج المكافآت التحفيزية لترويج بيع السلع والخدمات؛ خدمات إعداد
الين(؛ إدارة قاعدة البيانات والملفات المحوسبة؛ خدمات-الفواتير من خالل منصة مباشرة )ان
إدارة قواعد البيانات بما في ذلك قواعد البيانات المستندة إلى السحابة؛ خدمات معالجة
البيانات؛ إنشاء فھارس للمعلومات والمواقع والموارد األخرى المتاحة على شبكات الحاسوب
العالمية وغيرھا من الشبكات اإللكترونية وشبكات االتصاالت لآلخرين؛ توفير واسترجاع
المعلومات والمواقع والموارد األخرى المتاحة على شبكات الحاسوب العالمية وغيرھا من
الشبكات اإللكترونية وشبكات االتصاالت لآلخرين؛ تنظيم محتوى المعلومات المقدمة عبر
شبكة حاسوب عالمية وشبكات إلكترونية واتصاالت أخرى وف ًقا لتفضيالت المستخدم؛ توفير
المعلومات المتعلقة باألعمال والمستھلك والتجارة عبر شبكات حاسوبية وشبكات االتصال
العالمية؛ خدمات األعمال وتحديداً توفير قواعد بيانات حاسوبية فيما يتعلق بشراء وبيع
مجموعة واسعة من منتجات وخدمات لآلخرين ومراقبة وإدارة شبكات التوزيع والتجارة؛
تصنيف األدلة للنشر على شبكة اإلنترنت وغيرھا من الشبكات اإللكترونية وشبكات الحاسوب
واالتصاالت؛ تقديم الخدمات االستشارية في مجال التسويق للمصنعين؛ إجراء أبحاث السوق
بما في ذلك الدراسات التسويقية؛ خدمات المعلومات والنصح واالستشارة المتعلقة بكل ما
.سبق
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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
169337
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 الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٣٣٧

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
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Date of

06/01/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG
DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169603
Class
35

Goods/Services
Advertising; online advertising on a computer network;
business management assistance; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; commercial
administration of the licensing of the goods and services of
others; import-export agency services; sales promotion for
others; procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; personnel management
consultancy; relocation services for businesses; systemization
of information into computer databases; office machines and
equipment rental; book-keeping; rental of vending machines;
sponsorship search; rental of sales stands; retail services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
medical supplies; wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical supplies;
employment agency; Commercial information agency services;
marketing; provision of an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٦٩٦٠٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  خدمات الدعاية واالعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر، خدمات الدعاية واالعالن
 اإلدارة التجارية،  تنظيم المعارض للغايات التجارية أو اإلعالنية، إدارة وتوجيه األعمال
 ترويج،  خدمات لوكالة االستيراد والتصدير،لترخيص السلع والخدمات الخاصة باآلخرين
، [ خدمات المشتريات لآلخرين ]شراء السلع والخدمات للشركات األخرى، المبيعات لآلخرين
 تنظيم المعلومات في قواعد بيانات،  خدمات نقل االعمال، استشارات إدارة شؤون الموظفين
 بحث، استئجار آالت البيع، مسك الدفاتر، تأجير اآلالت والمعدات المكتبية، الكمبيوتر
 خدمات التجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية، تأجير منصات المبيعات،الكفاالت
 خدمات بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية، والصحية واللوازم الطبية
 توفير سوق، تسويق،  خدمات وكالة المعلومات التجارية، وكالة توظيف، واللوازم الطبية
.عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات
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Date of

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

:تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

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

٩٥٠١٤  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169590
Class
35

07/01/2020

35

الصنف

١٦٩٥٩٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

IPAD
Goods/Services
Business consulting services; advertising agency services;
advertising, marketing, and promotion services; advertising and
marketing consultation; promoting the goods and services of
others; conducting market research; analysis of advertising
response and market research; design, creation, preparation,
production, and dissemination of advertisements and advertising
material for others; media planning services; administration of
consumer loyalty programs; arranging and conducting incentive
rewards programs to promote the sale of goods and services;
computerized database and file management; data processing
services; creating indexes of information, sites and other resources
available on global computer networks and other electronic and
communications networks for others; providing, searching,
browsing and retrieving information, sites, and other resources
available on global computer networks and other electronic and
communications networks for others; organizing content of
information provided over a global computer network and other
electronic and communications networks according to user
preferences; providing business, consumer, and commercial
information over computer networks and global communication
networks; business services, namely, providing computer
databases regarding the purchase and sale of a wide variety of
products and services of others; retail store and online retail store
services; retail store services provided via the Internet and other
computer, electronic and communications networks; retail store
services featuring computer, electronic and entertainment
products, telecommunications apparatus, mobile phones, handheld
mobile digital electronic devices, and other consumer electronics,
computer software, and accessories, peripherals, and carrying
cases for such products, provided via the Internet and other
computer, electronic and communications networks; product
demonstrations provided in-store and via global communications
networks and other electronic and communications networks;
subscription services, namely, providing subscriptions to text, data,
image, audio, video, and multimedia content, provided via the
Internet and other electronic and communications networks;
arranging and conducting of commercial, trade and business
conferences, shows, and exhibitions.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم االستشارات المتعلقة باألعمال؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات الدعاية
واإلعالن والتسويق والترويج؛ الخدمات االستشارية الخاصة باإلعالن والتسويق؛
خدمات الترويج لمنتجات وخدمات الغير؛ خدمات تنظيم أبحاث السوق؛ تحليل االستجابة
لإلعالنات وأبحاث السوق؛ تصميم اإلعالنات والمواد اإلعالنية للغير وابتكارھا وإعدادھا
وإنتاجھا وتوزيعھا؛ خدمات التخطيط اإلعالمي؛ ادارة برامج تعزيز والء الزبائن؛ تنظيم
وإدارة برامج المكافآت التحفيزية لترويج بيع المنتجات والخدمات؛ إدارة قواعد البيانات
والملفات المحوسبة؛ خدمات معالجة البيانات؛ إنشاء فھارس للمعلومات والمواقع
وغيرھا من المصادر المتوفرة على الشبكات الحاسوبية العالمية وغيرھا من الشبكات
االلكترونية وشبكات االتصال للغير؛ توفير معلومات ومواقع وغيرھا من المصادر
المتوفرة على الشبكات الحاسوبية العالمية والشبكات االلكترونية وشبكات االتصال
األخرى والبحث عنھا وتصفحھا وسحبھا للغير؛ تنظيم محتوى المعلومات المتوفرة عبر
الشبكات الحاسوبية العالمية وغيرھا من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصال وفقا
لتفضيالت المستخدم؛ توفير المعلومات المتعلقة باألعمال والمستھلكين والمعلومات
التجارية عبر الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصال العالمية؛ تقديم الخدمات المتعلقة
باألعمال وتحديدا توفير قواعد بيانات حاسوبية متعلقة بشراء وبيع مجموعة واسعة
ومتنوعة من المنتجات والخدمات الخاصة بالغير؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة
الين(؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة-وخدمات محالت البيع بالتجزئة المباشرة )ان
المتوفرة عبر االنترنت وغيرھا من الشبكات الحاسوبية والشبكات االلكترونية وشبكات
االتصاالت؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة التي تشمل المنتجات الحاسوبية وااللكترونية
والترفيھية واألجھزة الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية والھواتف النقالة واألجھزة
االلكترونية الرقمية المتنقلة المحمولة باليد وغيرھا من المنتجات االلكترونية الخاصة
بالمستھلك والبرمجيات الحاسوبية والملحقات واألجھزة الملحقة والحقائب المخصصة
لحمل األجھزة المذكورة والتي يتم توفيرھا عبر شبكة االنترنت وغيرھا من الشبكات
الحاسوبية والشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات عرض وتجربة المنتج
المتوفرة داخل المحل وعبر شبكات االتصاالت العالمية وغيرھا من الشبكات االلكترونية
وشبكات االتصاالت؛ خدمات االشتراك وتحديدا توفير االشتراكات المتعلقة بمحتويات
النصوص والبيانات والصور واألعمال السمعية وأعمال الفيديو واألعمال ذات الوسائط
المتعددة المتوفرة عبر شبكة االنترنت وغيرھا من الشبكات االلكترونية وشبكات
.االتصاالت؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات والعروض والمعارض التجارية والخاصة باألعمال
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تاريخ ايداع الطلب:

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

سعد محمد خليل سعد السمھوري

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -تالع العلي -شارع وصفي التل  ،ص.ب,١٣٠٧١:
١١٩٤٢
ص.ب  ١١٩٤٢ -١٣٠٧١عمان -تالع العلي -شارع وصفي
التل
35
الصنف
١٦٩٦٣٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات مطبعية

13/01/2020

Date of

Applicant Name:

saad mohammad khalel
saad alsmhouri
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address ammann -tlaa al ali -wasfi al tal str,
P.O.Box: 13071, 11942
Applicant for
P.O.Box 13071 -11942 ammann -tlaa al ali
Correspondence
-wasfi al tal str
Trademark
169639
Class
35

Goods/Services
print services
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اساس للتخليص على البضائع ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م
عمان -شارع صقلية  ،ص.ب١١١٩٥ ,١٧٣٩٣:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٣٩٣عمان -شارع صقلية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات االدارية المتعلقة بالتخليص الجمركي

14/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

ASAS FOR CLERANCE
LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -SEQULIAH STR, P.O.Box: 17393,
11195

35

Applicant for
 P.O.Box 17393 -11195 AMMANCorrespondence
SEQULIAH STR
Trademark
169408
Class
35

Goods/Services
administrative service relating to customs clerance
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

alnazer for farm systems
and trading agencies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
102hurriya st.-amman, P.O.Box: 293,
11623
Applicant for
P.O.Box 293 -11623 102hurriya st.Correspondence
amman
Trademark
169551
Class
35

Goods/Services
import and trading of farm equipments
the registration of this trade mark does not give oeners the
exclusive right to use (farmasy tems) separately from the mark

35

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الناظر للنظم الزراعية و الوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١٦٢٣ ,٢٩٣:ب. ص،  عمان- شارع الحرية١٠٢

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

 عمان- شارع الحرية١٠٢ ١١٦٢٣ -٢٩٣ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٦٩٥٥١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
استيراد و تجارة المعدات الزراعية
(SFARMSY STEM) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال
بمعزل عن العالمه
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DIRAMODE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1, rue John Hadley, 59654 Villeneuve
d'Ascq, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169653
Class
35

Goods/Services
Retail sale services and sale via the Internet for clothing,
footwear, bags, jewelry, perfumes and cosmetics, spectacles;
organization of competitions and games for advertising
purposes, advertising; commercial business management;
commercial administration; office functions; dissemination of
advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); newspaper subscription services (for others);
arranging subscriptions to telecommunication services for
others; presentation of goods on all communication media, for
retail sale; business management and organization
consultancy; accounting; document reproduction; employment
agencies; business management for freelance service
providers; computer file management; web site traffic
optimization; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; online advertising on a computer
network; rental of advertising time on all communication media;
publication of advertising texts; rental of advertising space;
dissemination of advertisements; public relations; company
audits (commercial analyses); commercial intermediation
services; presentation services on all means of communication
for promotion or sales thereof.

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ديرامود
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، فيلينوف دو آسك٥٩٦٥٤ ، رو جون ھادلي،١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٦٩٦٥٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات بيع التجزئة والبيع عبر اإلنترنت للمالبس واألحذية والحقائب والمجوھرات والعطور
 إدارة األعمال، الدعاية، تنظيم منافسات وألعاب لألغراض الدعائية،ومواد التجميل والنظارات
 ومطبوعات، توزيع المواد الدعائية )نشرات، وظائف مكتبية، اإلدارة التجارية،التجارية
 تنظيم،( خدمات االشتراك في الصحف )لصالح اآلخرين،( وعينات، ومواد مطبوعة،إعالمية
، تقديم السلع على جميع وسائل االتصال،االشتراكات في خدمات االتصاالت لصالح اآلخرين
، نسخ الوثائق، المحاسبة، إدارة األعمال واستشارات التنظيم،لالستخدام في بيع التجزئة
، إدارة الملفات الحاسوبية، إدارة األعمال لمزودي خدمات العمل الحر،وكاالت التوظيف
 الدعاية عبر، تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو الدعائية،تحسين إدارة مواقع الويب
 نشر النصوص، تأجير زمن الدعاية على جميع وسائط االتصال،اإلنترنت على شبكة حاسوبية
 تدقيق حسابات الشركات، عالقات عامة، توزيع الدعاية، تأجير المساحات الدعائية،الدعائية
 خدمات التقديم على جميع وسائل االتصال، خدمات الوساطة التجارية،()التحليالت التجارية
.للترويج أو المبيعات
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AlGadeed Pharmaceutical
Industries.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - shab - industrial city -8 street ,
P.O.Box: 66, 11512
Applicant for
P.O.Box 66 -11512 amman - shab Correspondence
industrial city -8 street
Trademark
169567
Class
35

Goods/Services
Trade and marketing of pharmaceuticals and medical products

28/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الجديد للصناعات الدوائية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

,٦٦:ب. ص، ٨  ش- المدينة الصناعية-  سحاب- عمان
١١٥١٢
 ش- المدينة الصناعية-  سحاب-  عمان١١٥١٢ -٦٦ ب.ص
٨
35
الصنف
١٦٩٥٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة وتسويق االدويه والمستلزمات الطبية
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Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

abdel rahman bilal omer al
shaikh hasan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid -baghdad str, P.O.Box: 900503, 11192

29/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عبد الرحمن بالل عمر الشيخ حسن

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٩٢ ,٩٠٠٥٠٣:ب. ص،  ش بغداد- اربد

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

 ش بغداد-  اربد١١١٩٢ -٩٠٠٥٠٣ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٤٨٦

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 900503 -11192 irbid -baghdad str
Correspondence
Trademark
169486
Class
35

Goods/Services
decore material trading

35

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة مواد الديكور
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة االردنية اللبنانية لمواد البناء

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:

Jordanian Lebanese Co
.for Bldg .products
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman makkah street , P.O.Box: 830569,
11183

عمان -شارع مكة -مجمع الربيع  ، ١٧٠ص.ب,٨٣٠٥٦٩:
١١١٨٣

ص .ب  ١١١٦٣-٦٣٠٢٠٠عمان -شارع وادي صقره -
١٦٩٥٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة لوازم البناء،تجارة الجملة في االدوات الصحية،تجارة السيراميك

30/01/2020

Date of

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 630200 -11163 amman -wadi
Correspondence
saqra street
Trademark
169557
Class
35

Goods/Services
Building materials,sanitary ware trading ,ceramics trading
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

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

اف .اوھرينھولت ھولدينغ ايه /اس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تيغلغاردسباركن  ٥٥٠٠ ،١٠٦ميدلفارت ،الدنمارك

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
١٦٩٦٣٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالجملة والتجزئة المتعلقة باللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الصيد وخالصات
اللحوم والفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطبوخة والجلي )الھالم( والمربيات
والكومبوتس )فاكھة مطبوخة بالسكر( والبيض والحليب ومنتجات الحليب وزيوت ودھون
صالحة لألكل وزيوت نباتية واألسماك القشرية )المحاريات( غير الحية وصلصة الفاكھة
ومسحوق الحليب )الحليب المجفف( ومنتجات األلبان والجبن والزبدة والكريمة ومنتجات
اللحوم المجمدة بالكامل والدواجن المجمدة بالكامل والجمبري المجمد بالكامل والمغلف
بأكياس مفرغة من الھواء والدواجن المعالجة حراريا ووجبات جاھزة مجمدة بالكامل على
شكل الغراتان الذي يحتوي على اللحوم أو باللحوم والخضروات وشنيتزل )رقائق مسحوبة
العظم مقلية ومغطاة بالبقسماط( الديك الرومي وشنيتزل )رقائق مسحوبة العظم مقلية ومغطاة
بالبقسماط( الدجاج والكوردون بلو )صدر دجاج مع لحمة رقيقة مع جبنة ناعمة( وكرات
اللحم وفطائر لحم الخنزير ولحم العجل وفطائر اللحم المفروم والھامبرغر والبيتزا والخبز
الفرنسي الذي يحتوي على اللحوم أو اللحوم والخضروات والبروتين لالستھالك البشري
وجميع السلع المذكورة كمواد غذائية مجمدة أو مبردة ،خدمات البيع بالجملة والتجزئة
المتعلقة بالقھوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والمنتجات المصنوعة من
التابيوكا والساغو والقھوة االصطناعية والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والمنتجات المصنوعة من المثلجات والعسل ودبس
السكر والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والخل والصلصات )التوابل( والبھارات
والثلج والشاي االصطناعي والحلوى لألطعمة والنودلز )المعكرونة الرفيعة( ومنتجات
مصنوعة من الدقيق والذرة وصلصة الصويا ومعجون فول الصويا )توابل( وخالصات وتوابل
للمواد الغذائية وباستثناء الخالصات األثيرية والزيوت العطرية وجميع السلع المذكورة أعاله
أيضا كمواد غذائية مجمدة أو مبردة ،خدمات البيع بالجملة والتجزئة المتعلقة بالمنتجات
الزراعية والبستانية والحرجية والحبوب غير المدرجة في الفئات األخرى والحيوانات الحية
والفواكه والخضروات الطازجة والبذور والنباتات الطبيعية والزھور والمواد الغذائية
للحيوانات وبما في ذلك البروتين لالستھالك الحيواني والشعير.

اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االبيض والنيلي واالحمر.

02/02/2020

Date of

Applicant Name:
F. Uhrenholt Holding A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Teglgardsparken 106, 5500 Middelfart,
Denmark
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169638
Class
35

Trademark

Goods/Services
Wholesale and retail services related to meat, fish, poultry and
game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk
products, edible oils and fats, vegetable oils, shellfish, not live,
fruit sauce, milk powder and dairy products, cheese, butter and
cream, deep-frozen meat products, deep-frozen poultry, deepfrozen shrimps, vacuum packed, heat-treated poultry, deepfrozen ready-made food in the form of gratins containing meat
or meat and vegetables, turkey schnitzels, chicken schnitzels,
cordon bleu, meatballs, pork and veal patties, minced meat
patties and hamburgers, pizzas and baguettes containing meat
or meat and vegetables, protein for human consumption, all the
;aforementioned goods also as frozen or refrigerated foodstuffs
wholesale and retail services related to coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca and products made from tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices and products made from
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), spices, ice, artificial tea, candy
for food, noodles and products made from flour and corn, soy
sauce, soya bean paste (condiment), essences and spices for
foodstuffs, except etheric essences and essential oils, all the
;aforementioned goods also as frozen or refrigerated foodstuffs
wholesale and retail services related to agricultural, horticultural
and forestry products and grains not included in other classes,
live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants
and flowers, foodstuffs for animals, including protein for animal
consumption, malt.
Special condition: Claiming white, navy and red colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

03/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة زكي الكلحة واوالده /الكلحة ألقمشة المفروشات والبرادي

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

االردن
تضامن
عمان مكة مقابل مكة مول

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٥ -٨٥١٧٠٤عمان مكة مقابل مكة مول

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٨٤

 ،ص.ب١١١٨٥ ,٨٥١٧٠٤:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بحارة السجاد والمو كيت ,خدمات اال كسسوارات وخدمات بحارة االقمشه والبرادي

35

03/02/2020

Date of

Applicant Name:

Zaki Al Kalha &Sons
Co./Al Kalha For Fabric
and Curtains
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,Mecca st , P.O.Box: 851704,
11185
Applicant for
P.O.Box 851704 -11185 Amman,Mecca st
Correspondence
Trademark
169584
Class
35

Goods/Services
trading services in carpets,accessories, fabrics and curtains

247

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/02/2020

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

عمر ابراھيم عادل الددو
االردن
ذ .م .م
عمان  -تالع العلي  ،ص.ب١١١٥١ ,١٠١١٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٥١ -١٠١١٧عمان  -تالع العلي

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٦٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بيع التجزئه والجمله للبضائع والمالبس واالحذيه والجوارب والحقائب والمالبس
الداخليه والبيجامات واالكسسوارات عن طريق االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي,الدعايه
واالعالن,التسويق االلكتروني,

12/02/2020

Date of

Applicant Name:
omer ibrahim adel al dedo
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -tela al ali , P.O.Box: 10117, 11151

35

Applicant for
P.O.Box 10117 -11151 Amman -tela al ali
Correspondence
Trademark
169563
Class
35

Goods/Services
Retail and wholesale services for goods, clothes, shoes, socks,
bags, underwear, pajamas, and accessories. Through the
Internet and social networks, advertising and marketing,
electronic marketing,

248

Date of

13/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

LAMES MAZEN SALAH
ALSAYEH
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -AL ABDALI , P.O.Box: 950346,
11195

13/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

لميس مازن صالح السائح

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٩٥ ,٩٥٠٣٤٦:ب. ص، العبدلي- عمان

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

العبدلي-  عمان١١١٩٥ -٩٥٠٣٤٦ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٥٢٨

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 950346 -11195 AMMAN -AL
Correspondence
ABDALI
Trademark
169528
Class
35

Goods/Services
- Trade clothes, shoes, accessories, perfumes, cosmetics, and
| household items
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (roof)if used separately from the mark

35

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة المالبس واألحذية واالكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل
واألدوات المنزلية
( بمعزل عنroof) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه

249

Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
INSTASHOP DMCC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office No. 1201 , Swiss Tower, Jumeirah
Lake Towers, Dubai, UAE.
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 amman / bakeen
Correspondence
street
Trademark
169573
Class
35

Goods/Services
Retail and wholesale services relating to food and drink;
processing purchase orders; business intermediary and broker
services for the provision of groceries namely food, drink,
pharmaceuticals and flowers (excluding the transport thereof);
order procurement services; online ordering services; online
advertising services; services of bringing together, for the
benefit of others, groceries namely food, drink, pharmaceuticals
and flowers (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase the same by
electronic media, computer programs, computer software,
downloadable software and computer application software used
for optimising orders placed for the delivery of groceries namely
food, drink, pharmaceuticals and flowers (excluding the
transport thereof), in the sense that users are able to research
groceries namely food, drink, pharmaceuticals and flowers
(excluding the transport thereof), view information about
groceries namely food, drink, pharmaceuticals and flowers
(excluding the transport thereof) and contact the sellers for the
home delivery of chosen groceries namely food, drink,
pharmaceuticals and flowers (excluding the transport thereof).

17/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

س.م.د.انستاشوب م
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

،  دبي،  اراج بحيرات جميرا،  سويس تاور،١٢٠١ مكتب رقم
. االمارات العربية المتحدة
 شارع بكين/  عمان١١١٨٤ -٨٤١٣١٠ ب.ص
35

الصنف

١٦٩٥٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المتعلقة بالطعام والشراب ؛ معالجة أوامر الشراء ؛
خدمات الوساطة التجارية والسمسرة لتوفير البقالة وھي الطعام والشراب والمستحضرات
الصيدالنية والزھور )باستثناء نقلھا( ؛ خدمات نظام الشراء ؛ خدمات الطلب عبر اإلنترنت ؛
خدمات اإلعالن عبر اإلنترنت ؛ خدمات الجمع لصالح اآلخرين للبقالة وھي الطعام والشراب
والمستحضرات الصيدالنية والزھور )باستثناء نقلھا( وتمكين العمالء من عرضھا وشرائھا
بسھولة عن طريق الوسائط اإللكترونية وبرامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر والبرامج القابلة
للتنزيل والكمبيوتر البرامج التطبيقية المستخدمة لتحسين الطلبات الموضوعة لتسليم البقالة
وھي الطعام والشراب والمستحضرات الصيدالنية والزھور )باستثناء نقلھا( بمعنى أن
المستخدمين قادرون على البحث في البقالة وھي الطعام والشراب والمستحضرات الصيدالنية
عرض معلومات حول البقالة وھي الطعام والشراب واألدوية، (والزھور )باستثناء نقلھا
والزھور )باستثناء نقلھا( واالتصال بالبائعين لتوصيل البقالة المختارة وھي الطعام والشراب
.(والمستحضرات الصيدالنية والزھور )باستثناء نقلھا
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

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

الشركة الوطنيه للدواجن
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
national poultry company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address industrial city / wadi al sir , P.O.Box:
140785, 11814

المدينة الصناعيه  /وادي السير  ،ص.ب,١٤٠٧٨٥:
١١٨١٤
ص.ب  ١١٨١٤ -١٤٠٧٨٥المدينة الصناعيه  /وادي السير
١٦٩٥٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة الدواجن  ،الدعايه و االعالن ،التسويق

الصنف

27/02/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 140785 -11814 industrial city /
Correspondence
wadi al sir
Trademark
169530
Class
35

Goods/Services
poultry trade , advertising , marketing

251

Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

One Analysis Trading
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - marj al hamam , P.O.Box:
850669, 11185

27/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة التحليل الواحد للتجاره

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٨٥ ,٨٥٠٦٦٩:ب. ص، مرج الحمام- عمان

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

مرج الحمام-  عمان١١١٨٥ -٨٥٠٦٦٩ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 850669 -11185 Amman - marj al
Correspondence
hamam
Trademark
169554
Class
35

Goods/Services
Trade and import of medical equipment and devices
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (Analytica)if used separately from the
mark

35

الصنف

١٦٩٥٥٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة واستيراد معدات واجھزة طبية
(Analytica) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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Date of

11/10/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Chanel Sarl.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai du General-Guisan 24 1204 Geneve.
Swizerland
Applicant for
Correspondence

Trademark

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 POSTCODE: 11184
169392
Class
36

11/10/2018

:تاريخ ايداع الطلب

. اس ايه ار ال, شانيل
سويسرا
شركة اجنبية

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

 جنيف سويسرا١٢٠٤ ٢٤ جيسان- كاي دو جينيرال

 شارع االمير شاكر بن٥٦ - سابا وشركاھم للملكية الفكرية
 رمز بريدي- ٨٤٠٥٥٣  صندوق بريد-  الشميساني االردن,زيد
١١١٨٤
36

الصنف

١٦٩٣٩٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

FONDATION CHANEL
Goods/Services
Financial services; charitable fundraising; charitable grant
making; financial sponsorship; financing of aid programmes;
financing of humanitarian and social studies and activities.
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (fandation)if used separately from the mark

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات المالية؛ خدمات جمع التبرعات الخيرية؛ خدمات تقديم المنح الخيرية؛ الرعاية
المالية؛ خدمات تمويل برامج المساعدات؛ خدمات تمويل الدراسات و النشاطات االنسانية
ْ .واالجتماعية
(fondation) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اليبابا جروب ھولدينج ليمتد

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

جزر كايمان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands

فورث فلور ،ون كابيتال بليس ،ص.ب ،٨٤٧ .جورج تاون،
جراند كايمان ،جزر الكايمن
الخيار الصحيح للملكية الفكرية  -عمان  -شارع ام عمارة -
صندوق بريد  - ٨٤١١٥٣رمز بريدي ١١١٨٤
١٦٩٤٨٢

29/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات مكاتب االئتمان؛ خدمات وساطة التأمين؛ خدمات وساطة الجمارك المالية؛ خدمات
تخمين التأمين؛ تحرير العمليات المصرفية؛ خدمات التخليص والخدمات المالية والمؤشرات
المالية؛ خدمات تنظيم التحصيالت المالية؛ خدمات القروض المالية؛ خدمات التقييم المالي
)التأمين والعمليات المصرفية والعقارات(؛ خدمات اإلئتمان؛ خدمات بنوك االدخار؛ خدمات
التحليل المالي؛ خدمات تقديم االستشارات المالية؛ خدمات معالجة دفعات بطاقات االئتمان؛
خدمات معالجة مدفوعات بطاقات الدين؛ خدمات تحويل األموال إلكترونياً؛ خدمات صناديق
االستثمار؛ توفير المعلومات المالية؛ توفير معلومات التأمين؛ خدمات تسعير البورصة؛
خدمات إصدار بطاقات االئتمان؛ خدمات تأجير المكاتب ]عقارات[؛ خدمات تنفيذ العمليات
المصرفية عن طريق اإلنترنت؛ توفير المعلومات المالية عبر المواقع اإللكترونية؛ خدمات
اإلدارة المالية لمدفوعات التعويضات لآلخرين؛ توفير الحسومات في المؤسسات المشاركة
لآلخرين بواسطة استخدام بطاقة العضوية

Applicant for
Correspondence

36

THE RIGHT CHOICE IP - AMMAN- OM
 OMARH STREET , PO_BOX: 841153 POSTCODE: 11184169482
Class
36

Trademark

Goods/Services
Credit bureau services; insurance brokerage; financial customs
brokerage services; insurance underwriting; banking; clearing,
financial; organization of monetary collections; loans
[financing]; financial evaluation [insurance, banking, real
;estate]; fiduciary; savings bank services; financial analysis
;financial consultancy; processing of credit card payments
;processing of debit card payments; electronic funds transfer
;mutual funds; financial information; insurance information
stock exchange quotations; issuance of credit cards; rental of
offices [real estate]; online banking; providing financial
information via a web site; financial management of
reimbursement payments for others; providing rebates at
participating establishments of others through use of a
membership card
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Date of

22/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
WIZZ Air Hungary Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1103 Budapest, Koer utca 2/A. B. ep. II-V.,
Hungary

:تاريخ ايداع الطلب

.ويز إير ھنغاري كي إف تي
ھنغاريا
شركة اجنبية

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

- آي آي. أي بي.بي. أيه/ ٢  كوير أوتكا،  بودابست١١٠٣
ھنغاريا،.في

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
169330
Class
36
36
الصنف
١٦٩٣٣٠

Applicant for
Correspondence
Trademark

22/12/2019

Goods/Services
Contributory benefit scheme services; Liability guarantee
services; Issuing of discount coupons; Issuing electronic
payment cards in connection with bonus and reward schemes;
Issuing of vouchers; Travel vouchers (Issuing of -); Issuing
tokens of value in the nature of gift vouchers; Issuing of
payment gift vouchers; Loan services; Instalment loans;
Financing of personal loans.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات برامج المزايا وخدمات الكفالة؛ إصدار قسائم المزايا؛ إصدار بطاقات الدفع االلكتروني
المتعلقة بأنظمة العالوات والمكافآت؛ إصدار قسائم القيمة؛ إصدار قسائم السفر؛ إصدار قسائم
القيمة في شكل ھدايا وقسائم القيمة المناسبة للدفع؛ خدمات القروض؛ خدمات تقسيط
.القروض؛ تمويل القروض الشخصية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

اسناد العالميه الستشارات ووساطة اعادة التامين

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الطابق األول  ،مبنى رقم  ، ١٩شارع ھاني الرفاعي  ،عبدون
 ،ص.ب١٧٧٥٣ ,١١١٩٥:

24/12/2019

Applicant Name:

Global Bridge Consultants
and Reinsurance Brokers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address 1st Floor, Bldg No. 19, Hani Ar-refai Street,
Abdoun, P.O.Box: 11195, 17753

شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك(ص .ب -٧٧٨٠
)Trimark Consulting Company (Trimark
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
عمان
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
169332
Class
36
36
الصنف
١٦٩٣٣٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سمسرة التأمين المباشر,اعادة سمسرة التامين ,استشارات التامين ,الوساطة ,خدمات
التخمين للتأمين الصحي ,األعمال المصرفية الخاصة بالرھن ,خدمات تخمين التأمين ضد
الحوادث ,خدمات مكاتب االئتمان ,صناديق االستثمار ,التخليص ،الخدمات المالية والمؤشرات
المالية ,الخدمات التمويلية ,خدمات تخمين التأمين على الحياة ,معلومات التأمين

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Direct Insurance Brokerage/Reinsurance Brokerage and
Insurance Consultancy, brokerage*, health insurance
underwriting, mortgage banking, accident insurance
underwriting, credit bureau services, mutual funds, clearing,
financial, financing services, life insurance underwriting,
insurance information

256

Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Digital Distribution
Software LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Axiom Town, Dubai Silicon Oasis, 626
Nadd Hessa, P.O Box 9266, Dubai

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.ديجيتال ديستريبيوشن للحاسب اآللي ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

ب. ص، ند حصة٦٢٦ ، واحة دبي للسيليكون،اكسيوم تاون
 دبي،٩٢٦٦
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169595
Class
36

24/12/2019

36

Goods/Services
Financial services; financial transaction services; financial advice,
consultancy, management, research, planning, and information; bill
payment services; arranging financial transactions through a
platform; providing secure commercial transactions; electronic
funds transfer and payment services; completion of financial
transactions between third parties using an online platform; credit
card, debit card, and stored value card payment authorisation,
verification, and transaction processing services; issuing tokens of
value in relation to loyalty schemes; providing extended product
warranties; product warranty claims administration services;
evaluating the cost of repairs of consumer goods; providing service
contracts on consumer goods; information, advisory and
consultancy services relating to all of the aforesaid.

الصنف

١٦٩٥٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات المالية؛ خدمات التعامالت المالية؛ خدمات النصح واالستشارة واإلدارة والبحث
والتخطيط والمعلومات في المجال المالي؛ خدمات دفع الفواتير؛ ترتيب التعامالت المالية
من خالل منصة؛ توفير تعامالت تجارية آمنة؛ خدمات تحويل األموال الكترونيا ودفعھا؛
الين(؛ خدمات-إنجاز التعامالت المالية بين أطراف ثالثة باستخدام منصة مباشرة )ان
اجازة الدفع عبر البطاقات االئتمانية وبطاقات السحب من الرصيد وبطاقات القيمة
المخزنة والتحقق منھا ومعالجة معاملة الدفع؛ إصدار كوبونات أو سندات ذات قيمة فيما
يتعلق ببرامج الوالء؛ توفير كفاالت المنتج الممددة؛ خدمات إدارة المطالبات المتعلقة
بكفالة المنتج؛ تقييم كلفة إصالح السلع االستھالكية؛ توفير عقود خدمات بشأن السلع
.االستھالكية؛ خدمات المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق
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Date of

23/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
RUK Housing Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -wasfi al tal , P.O.Box: 977, 11821

Applicant for
P.O.Box 977 -11821 Amman -wasfi al tal
Correspondence
Trademark
169635
Class
36

Goods/Services
real estate and housing management , selling and rental of
apartments

36

23/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرك لالسكان
االردن
 م.  م.ذ
١١٨٢١ ,٩٧٧:ب. ص، ش وصفي التل- عمان

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

ش وصفي التل-  عمان١١٨٢١ -٩٧٧ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٦٩٦٣٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيع وتأجير الشقق,ادارة العقارات واالسكان

258

تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

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

ايكوالب يو إس ايه إنك .
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ecolab USA Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Ecolab Place, Saint Paul,
Minnesota 55102, United States of
America

 ١ايكوالب بليس ،ساينت بول ،مينيسوتا ،٥٥١٠٢
الواليات المتحدة األمريكية

ص .ب ١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣دابوق  ,شارع الحجاز  ,بناء
رقم  , ٢٧عمان  ,االردن
١٦٩٤١٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صيانة خيوط االنابيب.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨/٤٦٨،٣١٦ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١١ :

الصنف

10/12/2019

Date of

 P.O.Box930093-11193 D a bou q , Al H ij a z St , Bld . N o . 2 7 Am m a nJor da n
37

37

Class

Applicant for
Correspondence

169417

Trademark

Goods/Services
pipeline maintenance
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/468,316
Claim Date: 11/06/2019
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Date of

23/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
169438
Class
37

Goods/Services
Repair and maintenance of motor vehicles and their parts;
repair and maintenance of tires for motor vehicles; repair and
maintenance of for two-wheeled motor vehicles and their parts;
repair and maintenance of bicycles and their parts; repair and
maintenance of tires for aircraft; retreading of tires; car
washing; rental of car washing apparatus; roofing services;
construction; installation, maintenance, replacement and repair
services for vehicle component parts.

23/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو،تشوم-٣  كايوباشي،١-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
37
الصنف
١٦٩٤٣٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إصالح وصيانة، إصالح وصيانة إطارات المركبات،إصالح وصيانة المركبات وأجزائھا
، إصالح وصيانة الدراجات الھوائية وأجزائھا،المركبات ذات العجالت المزدوجة وأجزائھا
 تأجير أجھزة، خدمات غسيل السيارات، تجديد اإلطارات،إصالح وصيانة إطارات الطائرات
 خدمات التركيب والصيانة واالستبدال، اإلنشاءات، خدمات التسقيف،غسيل السيارات
.واإلصالح لقطع غيار المركبات

260

Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Compagnie De SaintGobain
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169610
Class
37

Goods/Services
Construction; installation services; construction information;
construction services; installation, repair, building maintenance
services, which can be provided on-line; Installation,
maintenance and repair of automobiles; installation,
maintenance and repair of building and civil engineering works;
installation, maintenance and repair of metalworking and
woodworking machines and apparatus; rental of construction
tools and equipment; information relating to the cleaning of
buildings and civil engineering structures; quarrying services;
mining extraction; insulation services (building); window
cleaning services.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غوبان-كومباني دي سان

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كوربيفواه٩٢٤٠٠ ، افينيو دالزاس١٨ ،ليه ميرويرس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
37
الصنف
١٦٩٦١٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تركيب وإصالح وصيانة، خدمات إنشائية، معلومات إنشائية، خدمات تركيب،إنشاءات
 تركيب، تركيب وصيانة وإصالح المركبات،المباني والتي يمكن تزويدھا عبر اإلنترنت
 تركيب وصيانة وإصالح آالت وأجھزة،وصيانة وإصالح المباني وأعمال الھندسة المدنية
 المعلومات ذات الصلة، تأجير أدوات ومعدات اإلنشاء،تصنيع المعادن وتصنيع األخشاب
 خدمات، استخراج المعادن، خدمات المحاجر،بتنظيف المباني واإلنشاءات الھندسية المدنية
. خدمات تنظيف النوافذ،(العزل )البناء
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Date of

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

:تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

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

٩٥٠١٤  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169601
Class
37

07/01/2020

الصنف

37

١٦٩٦٠١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

IPAD
Goods/Services
Installation, maintenance and repair of computer hardware,
computers, mobile telephones, computer peripherals and
consumer electronic devices; technical support services
regarding usage of computer hardware and computer
peripherals; office machines and equipment installation,
maintenance and repair; cell phone battery charging services;
charging of electric vehicles; motor vehicle maintenance and
repair.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تركيب العتاد الحاسوبي والحواسيب والھواتف المتنقلة واألجھزة الطرفية للحواسيب
واألجھزة اإللكترونية للمستھلكين وصيانتھا وإصالحھا؛ خدمات الدعم التقني الخاص
باستخدام العتاد الحاسوبي واألجھزة الطرفية للحواسيب؛ تركيب اآلالت والمعدات المكتبية
وصيانتھا وإصالحھا؛ خدمات شحن بطاريات الھواتف؛ شحن السيارات الكھربائية؛ صيانة
.السيارات التي تعمل بمحرك وإصالحھا
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

ايه بي بي شويز ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بروغرستراسيه  ٥٤٠٠ ،٦٦بادن ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
37
الصنف
١٦٩٦٤١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تركيب وصيانة وإصالح معدات توزيع الطاقة الكھربائية للمستخدمين الصناعيين.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/١٠٨٩٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/١٩ :

14/01/2020

Date of

Applicant Name:
ABB Schweiz AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bruggerstrasse 66, 5400 Baden,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
169641
Class
37

Trademark

Goods/Services
Installation, maintenance, and repair of electrical power
distribution equipment for industrial users.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 10893/2019
Claim Date: 19/08/2019
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

14/01/2020

Applicant Name:
ABB Schweiz AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bruggerstrasse 66, 5400 Baden,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169643
Class
37

14/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ايه بي بي شويز ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بادن٥٤٠٠ ،٦٦ بروغرستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
37
الصنف
١٦٩٦٤٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

PrimeGear ZX2
Goods/Services
Installation, maintenance, and repair of electrical power
distribution equipment for industrial users.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 10896/2019
Claim Date: 19/08/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.تركيب وصيانة وإصالح معدات توزيع الطاقة الكھربائية للمستخدمين الصناعيين
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/١٠٨٩٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/١٩ :تاريخ االدعاء
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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
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Trademark
169617
Class
38

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
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
38

الصنف

١٦٩٦١٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

YO
Goods/Services
Telecommunications services; communications services; telephone,
mobile telephone, facsimile, telex, message collection and transmission,
radio-paging, call diversion, answerphone, directory enquiries and
electronic mail services; transmission, delivery and reception of sound,
data, images, music and information; electronic message delivery
services; on-line information services relating to telecommunications;
data interchange services; transfer of data by telecommunication;
transmission of digital files; satellite communication services;
broadcasting services; broadcasting or transmission of radio or
television programmes, films and interactive games; videotext, teletext
and viewdata services; broadcasting, transmission and delivery of
multimedia content and electronic games over electronic
communications networks; video messaging services; video
conferencing services; video telephone services; telecommunication of
information (including web pages), computer programs and any other
data; rental of access time to a database server; provision of
telecommunications connections for telephone hotlines and call centres;
telephone communication services provided for hotlines and call centres;
providing user access to the Internet; providing telecommunications
connections or links to the Internet or databases; providing user access
to the Internet (service providers); provision and operation of electronic
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing access to
digital music websites on the Internet; providing access to MP3 websites
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications;
providing access to telecommunications infrastructures and networks for
other operators and third parties; rental of telecommunications
infrastructure and networks to other operators and third parties;
telecommunication access services; computer aided transmission of
messages and images; communication by computer; transmission and
distribution of data or audio visual images via a global computer network
or the Internet; providing access to the Internet on a temporary basis for
third parties; providing electronic transmission of electronic payment
data via a global computer network; news agency services; transmission
of news and current affairs information; hire, leasing or rental of
apparatus, instruments, installations or components for use in the
provision of the aforementioned services; provison of access to an
electronic on-line network for information retrieval; leasing of access time
to a computer database; leasing of access time to computer bulletin and
message boards and to computer networks; Internet service provider
(ISP) services; advisory, information and consultancy services relating to
all the aforementioned.
The applicant undertakes to use the trademark along with brand of
(orange)

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الھاتف المحمول، الھاتف، خدمات االتصاالت،خدمات االتصاالت عن بعد
 تحويل، االستدعاء بالراديو، تجميع وإرسال الرسائل، التلكس،الفاكس
، استعالمات الدليل وخدمات البريد اإللكتروني، الرد على الھاتف،المكالمات
، الموسيقى والمعلومات، الصور، البيانات، توصيل واستقبال الصوت،إرسال
 خدمات المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة،خدمات توصيل الرسائل اإللكترونية
 نقل البيانات عن طريق االتصاالت، خدمات تبادل البيانات،باالتصاالت عن بعد
، خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية، إرسال الملفات الرقمية،عن بعد
 األفالم واأللعاب، بث أو إرسال البرامج اإلذاعية أو التليفزيونية،خدمات البث
، بث، النص التليفزيوني والبيانات المرئية، خدمات النص الفيديوي،التفاعلية
إرسال وتوصيل محتوى الوسائط المتعددة واأللعاب اإللكترونية عبر شبكات
 خدمات عقد المؤتمرات عن، خدمات رسائل الفيديو،االتصاالت اإللكترونية
 االتصاالت عن بعد للمعلومات )بما، خدمات ھاتفية عبر الفيديو،طريق الفيديو
 تأجير زمن، برامج الحاسب اآللي وأي بيانات أخرى،(في ذلك صفحات الويب
 توفير وصالت اتصاالت عن بعد لخطوط،الوصول إلى خادم قاعدة البيانات
 خدمات اتصاالت ھاتفية مقدمة لخطوط ساخنة،ھاتفية ساخنة ومراكز اتصال
 توفير وصالت اتصاالت، توفير اتصال المستخدمين باإلنترنت،ومراكز اتصال
 توفير اتصال المستخدم،عن بعد أو روابط باإلنترنت أو قواعد البيانات
 مجموعات، توفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية،(باإلنترنت )مقدمي الخدمة
 توفير االتصال بمواقع إلكترونية للموسيقى الرقمية،النقاش وغرف الدردشة
، على اإلنترنت٣MP  توفير الدخول على المواقع اإللكترونية،على اإلنترنت
 توفير الوصول إلى،توصيل الموسيقى الرقمية عن طريق االتصاالت عن بعد
،البنية التحتية لالتصاالت عن بعد والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة
تأجير البنية التحتية لالتصاالت عن بعد والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف
 إرسال الرسائل والصور بمساعدة، خدمات وصول االتصاالت عن بعد،ثالثة
 إرسال وتوزيع البيانات أو، االتصاالت عن طريق الحاسب اآللي،الحاسب اآللي
،الصور السمعية والبصرية عبر شبكة الحاسب اآللي العالمية أو اإلنترنت
 توفير إرسال،توفير االتصال باإلنترنت على أساس مؤقت لألطراف الثالثة
 خدمات،إلكتروني لبيانات الدفع اإللكتروني عبر شبكة حاسب آلي عالمية
 استئجار أو، توظيف، نقل األخبار ومعلومات األحداث الجارية،وكاالت األنباء
 تجھيزات أو مكونات لالستخدام في تقديم الخدمات سابقة، أدوات،تأجير أجھزة
، توفير االتصال بشبكة إلكترونية عبر اإلنترنت السترجاع المعلومات،الذكر
 استئجار زمن الوصول،استئجار زمن الوصول إلى قاعدة بيانات حاسب آلي
 خدمات مقدم،إلى نشرة حاسب آلي ولوحات رسائل وإلى شبكات حاسب آلي
 معلومات واستشارات تتعلق بجميع ما، خدمات إرشاد،(ISP) خدمة اإلنترنت
.سبق ذكره

يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
(orange)
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اليبابا جروب ھولدينج ليمتد

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

جزر كايمان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands

فورث فلور ،ون كابيتال بليس ،ص.ب ،٨٤٧ .جورج تاون،
جراند كايمان ،جزر الكايمن
الخيار الصحيح للملكية الفكرية  -عمان  -شارع ام عمارة -
صندوق بريد  - ٨٤١١٥٣رمز بريدي ١١١٨٤
١٦٩٤٨٠

29/10/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

38

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات إرسال الرسائل؛ خدمات االتصاالت عبر األجھزة الطرفية للحاسوب؛ خدمات إرسال
الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ خدمات إرسال البريد اإللكتروني؛ خدمات تقديم
المعلومات حول االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات االتصاالت بواسطة شبكات األلياف البصرية؛
خدمات تأجير معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات لوحات اإلعالنات اإللكترونية ]خدمات
اإلتصاالت بعيدة المدى[؛ خدمات توفير روابط االتصاالت بعيدة المدى مع شبكات الحاسوب
العالمية؛ خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعد؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ خدمات
إتاحة وصول المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات تأجير أوقات الوصول إلى شبكات
الحاسوب العالمية؛ توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة عبر
اإلنترنت؛ خدمات إتاحة الوصول إلى قواعد البيانات؛ خدمات نقل الملفات الرقمية؛ خدمات
البث الالسلكي؛ خدمات عقد المؤتمرات المرئية؛ خدمات توفير المنتديات على االنترنت؛
خدمات بث البيانات؛ خدمات إرسال الفيديوھات حسب الطلب

THE RIGHT CHOICE IP - AMMAN- OM
 OMARH STREET , PO_BOX: 841153 POSTCODE: 11184169480
Class
38

Trademark

Goods/Services
;Message sending; communications by computer terminals
;computer aided transmission of messages and images
transmission of electronic mail; information about
;telecommunication; communications by fibre optic networks
rental of telecommunication equipment; electronic bulletin
board services [telecommunications services]; providing
;telecommunications connections to a global computer network
;telecommunications routing and junction services
teleconferencing services; providing user access to global
computer networks; rental of access time to global computer
networks; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing internet chatrooms; providing
access to databases; transmission of digital files; wireless
broadcasting; videoconferencing services; providing online
forums; streaming of data; video-on-demand transmission

266

Date of

10/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA

:تاريخ ايداع الطلب

.إنترتينمنت إنك. وارنر بروس

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩١٥٢٢  كاليفورنيا، بيربانك، وارنر بوليفارد٤٠٠٠
المتحدة االميركية
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169349
Class
38

10/12/2019

38

Goods/Services
Providing on-line facilities for real-time interaction with other
computer users concerning topics of general interest; providing online chatrooms, electronic bulletin boards and forums for
transmission of messages among users; streaming of audiovisual
and multimedia audiovisual content via the internet; transmission
and delivery of audiovisual and multimedia content via the internet;
video-on-demand transmission services; broadcasting services and
provision of telecommunication access to video and audio content
provided via a video-on-demand service via the internet; streaming
of audio and visual content; audio and visual broadcasting;
transmission and delivery of audio and visual content via computer
networks; internet broadcasting services; video broadcasting
services over the internet; audio broadcasting services over the
internet; video broadcasting services over the internet or other
communications network, namely, electronically transmitting video
clips; broadcasting services and provision of telecommunication
access to video and audio content provided via a video-on-demand
service via the internet; providing multiple-user access to a global
computer information network; providing internet chat rooms;
electronic transmission of e-mail; providing multiple user access to
the internet; providing access to on-line computer databases;
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of books, comic
books, graphic novels, children's books, authors and reading.

الصنف

١٦٩٣٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير مرافق على االنترنت للتفاعل الفعلي مع مستخدمي أجھزة الحاسوب األخرى
المتعلقة بمواضيع االھتمامات العامة؛ توفير غرف محادثة على االتنرنت ولوحات
اإلعالنات اإللكترونية والمنتديات لنقل الرسائل بين المستخدمين؛ خدمات بث المحتوى
السمعي البصري والمحتوى السمعي والبصري متعدد الوسائط عبر اإلنترنت؛ خدمات
اإلرسال والتوصيل للمحتويات السمعية البصرية والمتعددة الوسائط عبراإلنترنت؛
خدمات إرسال مقاطع الفيديو حسب الطلب؛ خدمات البث وإتاحة دخول االتصاالت بعيدة
المدى لمحتوى الفيديو والصوت المقدم عبر خدمة الفيديو حسب الطلب عبر االنترنت؛
خدمات البث المباشر للمحتويات الصوتية والمرئية؛ خدمات البث الصوتي والمرئي؛
خدمات نقل وتسليم المحتوى الصوتي والمرئي عبر شبكات الكمبيوتر؛ خدمات البث عبر
اإلنترنت؛ خدمات البث المرئي عبر االنترنت؛ خدمات البث الصوتي عبر االنترنت؛
 اإلرسال:ًخدمات البث المرئي عبر اإلنترنت أو شبكات االتصاالت األخرى وتحديدا
اإللكتروني للمقاطع المرئية؛ خدمات البث وإتاحة دخول االتصاالت بعيدة المدى لمحتوى
الفيديو والصوت المقدم عبر خدمة الفيديو حسب الطلب عبر االنترنت؛ توفير الوصول
متعدد المستخدمين إلى شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ خدمات توفير غرف المحادثة
عبر اإلنترنت؛ خدمات النقل اإللكتروني للبريد اإللكتروني؛ توفير الوصول المتعدد
للمستخدمين إلى اإلنترنت؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر على اإلنترنت؛
توفير غرف محادثة على اإلنترنت ولوحات النشرات اإللكترونية لنقل الرسائل بين
المستخدمين في مجال الكتب وكتب الرسوم الھزلية والروايات المصورة وكتب األطفال
.والمؤلفين والقراءة
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

أبل انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا ٩٥٠١٤

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٥٣٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ بث ونقل وتدفق الصوت والبيانات والصور والموسيقى
والمحتويات السمعية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة والتلفزيون والراديو
بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار
الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات البث
والنقل والتدفق الخاصة باالشتراك والدفع عند المشاھدة بواسطة شبكات االتصاالت
السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات
االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات نقل محتويات الفيديو عند الطلب؛
مطابقة ھوية المستخدمين لنقل الموسيقى والصوت والفيديو والوسائط المتعددة بواسطة
شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية
والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات الھاتف والبريد
االلكتروني والمراسلة االلكترونية والنقل االلكتروني للبيانات والمؤتمرات السمعية
والمؤتمرات المرئية؛ توفير الدخول الى شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات
الحاسوب واالنترنت واالتصاالت عبر األقمار الصناعية وشبكات االتصاالت الالسلكية
والكوابل؛ توفير الدخول الى المواقع االلكترونية وقواعد البيانات ولوحات النشرات
االلكترونية والمنتديات المباشرة )ان-الين( والفھارس والموسيقى وبرامج الفيديو
والبرامج السمعية؛ االتصاالت بواسطة الحاسوب؛ خدمات تقديم المعلومات والمشورة
واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٧٧٨٩١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٤ :
العالمة محددة بااللوان االبيض والرمادي الفاتح ,االزرق ,االخضر الفاتح واالخضر الغامق
حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية

12/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

38

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169535
Class
38

Trademark

Goods/Services
Telecommunications; broadcasting, transmission, and streaming
of voice, data, images, music, audio, video, multimedia, television,
and radio by means of telecommunications networks, computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless communications
networks, television, and cable; subscription and pay-per-view
broadcasting, transmission, and streaming services by means of
telecommunications networks, computer networks, the Internet,
satellite, radio, wireless communications networks, television, and
cable; video-on-demand transmission services; matching users
for the transfer of music, audio, video, and multimedia by means
of telecommunications networks, computer networks, the Internet,
satellite, radio, wireless communications networks, television, and
cable; telephone, electronic mail, electronic messaging, electronic
data transmission, audioconferencing, and videoconferencing
services; providing access to telecommunications networks,
computer networks, the Internet, satellite communications,
wireless communications networks, and cable; providing access
to websites, databases, electronic bulletin boards, on-line forums,
directories, music, and video and audio programs; communication
by computer; information, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 77891
Claim Date: 14/06/2019
Claiming Colors white, light grey, blue, light green and medium
green as per the specimen filed at the Trademark Office
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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
١٦٩٣٧٨

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
169378
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
١٦٩٣٧٧

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
169377
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.

270

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ديجيتال ديستريبيوشن للحاسب اآللي ش.ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Digital Distribution
Software LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Axiom Town, Dubai Silicon Oasis, 626
Nadd Hessa, P.O Box 9266, Dubai

اكسيوم تاون ،واحة دبي للسيليكون ٦٢٦ ،ند حصة ،ص.ب
 ،٩٢٦٦دبي
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٥٩٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات االتصاالت؛ االتصاالت بواسطة الحاسوب؛ توفير
ارتباط االتصاالت السلكية والالسلكية بقواعد البيانات؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
التفاعلية؛ تشغيل أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير وصول االتصاالت السلكية
والالسلكية إلى مراكز الخوادم؛ نقل البيانات والمعلومات عبر الوسائل اإللكترونية بما في ذلك
عبر الحاسوب أو الھاتف المحمول؛ نقل الملفات الرقمية عبر الوسائل اإللكترونية بما في ذلك
عبر الحاسوب أو الھاتف المحمول؛ توفر الوصول إلى المواقع اإللكترونية وقواعد البيانات
ولوحات النشرات اإللكترونية والندوات واألدلة المباشرة )ان-الين(؛ خدمات البريد
اإللكتروني؛ خدمات المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق.

24/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

38

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169596
Class
38

Trademark

Goods/Services
Telecommunications; communication services; communication
by computer; providing telecommunications connections to
databases; interactive telecommunication services; operation of
telecommunication systems; providing telecommunication
access to server centres; transmission of data and of
information by electronic means, including via computer or
mobile telephone; transmission of digital files by electronic
means, including via computer or mobile telephone; providing
access to websites, databases, electronic bulletin boards, on;line forums and directories; electronic mail services
information, advisory and consultancy services relating to all of
the aforesaid.
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MBC IP FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169501
Class
38

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات، مدينة دبي لإلعالم، الطابق الخامس،مبنى ام بي سي
العربية المتحدة

38

Goods/Services
Telecommunications; television and radio broadcasting;
communication by computer terminals, fiber optic networks,
telegrams & telephone; computer aided transmission of messages
and images; information about telecommunication; news
agencies; providing telecommunication channels for teleshopping
services; providing telecommunication connections to a global
computer network; rental of telecommunication equipment,
wireless communication system and satellite broadcast
equipment; teleconferencing services; wireless communication
services; cable and satellite broadcasting & transmission
services; satellite communication services; information about
telecommunication and wireless communication;
telecommunications routing and junction services; transmission
of videotext and teletext information; voice mail services; video
broadcasting & transmission services; video communication
services; video messaging services; wire services; all services
that consist essentially of the diffusion of radio or television
programmes

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٥٠١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية،  اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون، االتصاالت
،  نقل الرسائل والصور عبر الحاسوب، وشبكات األلياف البصرية والبرقيات والتلفون
 توفير،  توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد،  وكاالت األنباء، معلومات حول االتصاالت
 تأجير معدات االتصال وأنظمة االتصال، توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية
 خدمات االتصال،  اإلجتماعات عن بُعد، الالسلكي ومعدات البث عبر األقمار الصناعية
 خدمات اإلتصاالت،  خدمات البث واإلرسال عبر الكبالت واألقمار الصناعية، الالسلكي
 توجيه وربط،  معلومات حول االتصاالت واالتصال الالسلكي، عبر األقمار الصناعية
 خدمات البريد،  إرسال معلومات النصوص المرئية والنصوص عن بعد، االتصاالت
 خدمات إرسال،  خدمات االتصال المرئي،  خدمات البث واإلرسال المرئي، الصوتي
 جميع الخدمات التي تتكون بصفة أساسية من بث،  خدمات سكلية، الرسائل المرئي
البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
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تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وحده  ، ٠٧ ، ٠٦ ، ٠٥ ، ٠٤الطابق  ، ٤ذا اكسشانج  ،مركز
دبي المالي العالمي  ،ص.ب ، ٧٢١٤٨ .دبي  ،اإلمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
38
الصنف
١٦٩٤٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير خدمات وكاالت األنباء )األخبار( ،محطات البث التلفزيوني واإلذاعي )الراديو( ،البث
التلفزيوني واإلذاعي )الراديو( عبر قنوات مشفرة ومفتوحة.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض.

09/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169434
Class
38

Trademark

Goods/Services
Providing news agencies services; television & radio
broadcasting station; television & radio broadcasting via
encrypted & open channel.
Special condition: Claiming red and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وحده  ، ٠٧ ، ٠٦ ، ٠٥ ، ٠٤الطابق  ، ٤ذا اكسشانج  ،مركز
دبي المالي العالمي  ،ص.ب ، ٧٢١٤٨ .دبي  ،اإلمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
38
الصنف
١٦٩٤٣٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير خدمات وكاالت األنباء )األخبار( ،محطات البث التلفزيوني واإلذاعي )الراديو( ،البث
التلفزيوني واإلذاعي )الراديو( عبر قنوات مشفرة ومفتوحة.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض.

09/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169435
Class
38

Trademark

Goods/Services
Providing news agencies services; television & radio
broadcasting station; television & radio broadcasting via
encrypted & open channel.
Special condition: Claiming red and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وحده  ، ٠٧ ، ٠٦ ، ٠٥ ، ٠٤الطابق  ، ٤ذا اكسشانج  ،مركز
دبي المالي العالمي  ،ص.ب ، ٧٢١٤٨ .دبي  ،اإلمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
38
الصنف
١٦٩٤٣٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير خدمات وكاالت األنباء )األخبار( ،محطات البث التلفزيوني واإلذاعي )الراديو( ،البث
التلفزيوني واإلذاعي )الراديو( عبر قنوات مشفرة ومفتوحة.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض.

09/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169432
Class
38

Trademark

Goods/Services
Providing news agencies services; television & radio
broadcasting station; television & radio broadcasting via
encrypted & open channel.
Special condition: Claiming red and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اليبابا جروب ھولدينج ليمتد

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

جزر كايمان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands

فورث فلور ،ون كابيتال بليس ،ص.ب ،٨٤٧ .جورج تاون،
جراند كايمان ،جزر الكايمن
الخيار الصحيح للملكية الفكرية  -عمان  -شارع ام عمارة -
صندوق بريد  - ٨٤١١٥٣رمز بريدي ١١١٨٤
١٦٩٤٨١

29/10/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

39

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات النقل الجوي؛ خدمات النقل بالسيارات؛ خدمات النقل بالحافالت؛ خدمات النقل بالسكك
الحديدية؛ خدمات تسليم الطرود؛ خدمات تغليف البضائع؛ خدمات تسليم البضائع؛ خدمات
تخزين البضائع؛ خدمات التخزين؛ خدمات التخزين في المستودعات؛ خدمات تأجير
المستودعات؛ خدمات الشحن )شحن البضائع(؛ خدمات تأجير المركبات؛ خدمات النقل؛
خدمات وساطة الشحن؛ خدمات وساطة النقل؛ خدمات تقديم المعلومات حول التخزين؛ خدمات
تقديم المعلومات حول النقل؛ خدمات تأجير حاويات التخزين؛ خدمات نقل الحجوزات؛ خدمات
تغليف البضائع؛ خدمات تسليم الرسائل؛ التخزين المادي للبيانات أو الوثائق المخزنة
إلكترونيا؛ خدمات النقل اللوجستي؛ خدمات تأجير األنظمة المالحية؛ خدمات لف الھدايا؛
خدمات ترتيب نقل الركاب لآلخرين عبر تطبيق عبر اإلنترنت

THE RIGHT CHOICE IP - AMMAN- OM
 OMARH STREET , PO_BOX: 841153 POSTCODE: 11184169481
Class
39

Trademark

Goods/Services
;Air transport; car transport; bus transport; railway transport
parcel delivery; packaging of goods; delivery of goods; storage
of goods; storage; warehousing; rental of warehouses; freight
;[shipping of goods]; vehicle rental; transport; freight brokerage
transport brokerage; storage information; transportation
;information; rental of storage containers; transport reservation
wrapping of goods; message delivery; physical storage of
electronically stored data or documents; transportation
;logistics; rental of navigational systems; gift wrapping
arranging of passenger transportation services for others via an
online application
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Date of

12/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Larnaka Company for
application and Electronic
services
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -mecca street , P.O.Box: 2181,
11953
Applicant for
P.O.Box 2181 -11953 Amman -mecca
Correspondence
street
Trademark
169429
Class
39

Goods/Services
delivery services

39

الصنف

12/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرنكا للتطبيقات والخدمات االلكترونية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١٩٥٣ ,٢١٨١:ب. ص، ش مكة- عمان

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

ش مكة-  عمان١١٩٥٣ -٢١٨١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٤٢٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التوصيل
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

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

ويز إير ھنغاري كي إف تي.
ھنغاريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١١٠٣بودابست  ،كوير أوتكا  / ٢أيه.بي.أي بي .آي آي -
في،.ھنغاريا

22/12/2019

Applicant Name:
WIZZ Air Hungary Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1103 Budapest, Koer utca 2/A. B. ep. II-V.,
Hungary

)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
169331
Class
39
39
الصنف
١٦٩٣٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الخطوط الجوية؛ النقل؛ نقل الركاب؛ نقل السلع؛ ترتيب السفر؛ خدمات وكاالت السفر؛
تنظيم الرحالت؛ إدارة الرحالت؛ خدمات النقل الجوي؛ خدمات أولوية الصعود وتسجيل الدخول
ومقاعد الجلوس وخدمات حجز المقاعد لألشخاص الذين يسافرون كثيرا بالطائرات؛ خدمات
حجز تذاكر الطيران؛ خدمات حجوزات شركات الطيران؛ خدمات تذاكر الطيران؛ خدمات حجز
مكان إليقاف السيارة في المطار؛ حجز وترتيب العبور إلى صاالت االنتظار في المطار؛
خدمات إيقاف السيارات؛ خدمات إيقاف المركبات )موظف إيقاف السيارات(؛ خدمات إيقاف
وتخزين السيارات؛ تأجير السيارات؛ تأجير أماكن إيقاف السيارات؛ تقديم الملومات بشان
خدمات تأجير السيارات.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Airline services; Transport; Transport of passengers; Transport
;of goods; Travel arrangements; Travel agency services
Organizing tours; Tour operating; Airline transport; Priority
boarding, check-in, seating and reservation services for
;frequent air travelers; Booking of air tickets; Airline bookings
Airline ticket services; Booking of airport parking; Booking and
arranging of access to airport lounges; Car parking; Car parking
[valet] services; Vehicle parking and storage; Car rental; Rental
of car parking spaces; Providing information relating to car
rental services.
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Digital Distribution
Software LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Axiom Town, Dubai Silicon Oasis, 626
Nadd Hessa, P.O Box 9266, Dubai

Goods/Services
Delivery services; distribution services; computerised
distribution planning; providing a website featuring information
regarding delivery services and bookings for delivery services;
providing a website featuring information regarding distribution
services and bookings for distribution services; providing
information concerning collection, tracking and delivery of
goods in transit; transportation and delivery services, namely,
monitoring, managing, and tracking delivery of goods and
packages; delivery, dispatching and distribution of third party
goods; packaging and storage of goods; storage of data;
information, advisory and consultancy services relating to all of
the aforesaid.

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.ديجيتال ديستريبيوشن للحاسب اآللي ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

ب. ص، ند حصة٦٢٦ ، واحة دبي للسيليكون،اكسيوم تاون
 دبي،٩٢٦٦
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169615
Class
39

24/12/2019

39

الصنف

١٦٩٦١٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التوصيل؛ خدمات التوزيع؛ تخطيط التوزيع المحوسب؛ توفير موقع إلكتروني يشمل
معلومات تتعلق بخدمات التوصيل والحجوزات لخدمات التوصيل؛ توفير موقع إلكتروني يشمل
معلومات تتعلق بخدمات التوزيع وحجوزات خدمات التوزيع؛ توفير معلومات بشأن جمع
المنتجات في حالة ترانزيت وتعقبھا وتوصيلھا؛ خدمات النقل والتوصيل وتحديداً مراقبة
توصيل المنتجات والطرود وإدارتھا وتعقبھا؛ خدمات توصيل وإرسال وتوزيع منتجات الغير؛
تغليف وتخزين المنتجات؛ تخزين البيانات؛ خدمات المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة
.بكل ما سبق
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اعالن الجريدة الرسمية

14/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

CONTAINER TERMINAL
FOR LOGISTICS LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address ALAQABA, P.O.Box: 17393, 11195

م.م.شركة محطة الحاويات للخدمات اللوجستية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١١٩٥ ,١٧٣٩٣:ب. ص، العقبة

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

Applicant for
P.O.Box 17393 -11195 ALAQABA
Correspondence
Trademark
169382
Class
39

 العقبة١١١٩٥ -١٧٣٩٣ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٣٨٢

رقم العالمة التجارية

Date of

14/01/2020

Applicant Name:

Goods/Services
Leasing of fixed and movable storage containers to commercial
and residential users; rental of storage space; rental of vehicle
parking spaces; loading of freight containers onto lorries;
loading of freight containers onto trucks; loading, packing,
storage, transport and unloading of freight. Storage of
containers and cargo; transportation of freight containers by
truck; transport of freight containers by lorry; loading of freight
containers onto trucks.

39

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تأجير حاويات التخزين الثابتة والمنقولة لالستخدام التجاري و الشخصي؛ استنجار مساحة
التخزين ؛ استنجار أماكن لوقوف السيارات ؛ تحميل حاويات الشحن على الشاحنات؛ تحميل
.حاويات الشحن على سيارات الشحن ؛ التحميل والتعبئنة والتخزين والنقل وتفريغ البضائع
 نقل حاويات الشحن بالشاحنات ؛ نقل حاويات, تخزين الحاويات والبضانع
.الشحن بسيارات الشحن ؛ تحميل حاويات الشحن على الشاحنات
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Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

president mohammed
abdullah hussein
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - abu alanda, P.O.Box: 110137,
11110

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

رئيسة محمد عبدﷲ حسين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١١٠ ,١١٠١٣٧:ب. ص،  ابو علندا- عمان

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

 ابو علندا-  عمان١١١١٠ -١١٠١٣٧ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 110137 -11110 amman - abu
Correspondence
alanda
Trademark
169465
Class
39

Goods/Services
air , sea and land feright , clearance , storage

39

الصنف

١٦٩٤٦٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تخزين،  تخليص، شحن جوي و بحري و بري
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد عبد ﷲ محمد ريحان

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /العبدلي  ،ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٦٣٣٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٦٣٣٥عمان /العبدلي

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٧٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السياحه و السفر

27/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

mohammad abdallah
mohammad rehan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/ abdali , P.O.Box: 926335, 11190

39

Applicant for
P.O.Box 926335 -11190 amman/ abdali
Correspondence
Trademark
169572
Class
39

Goods/Services
travel and tourism
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Date of

04/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

ghaith alquran &his
partner co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/7th circle, P.O.Box: 5253, 11731

04/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة غيث القرعان وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١٧٣١ ,٥٢٥٣:ب. ص، الدوار السابع/عمان

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

الدوار السابع/ عمان١١٧٣١ -٥٢٥٣ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 5253 -11731 amman/7th circle
Correspondence
Trademark
169568
Class
39

Goods/Services
travel reservation,airline ticket reservation services,reservation
of seats for travel,travel consultancy ,travel agency services for
booking travel,arranging for travel visas and travel documents
for person traveling abroad,travel guide and travel information
services, arranging transport for travelers,conducting
sightseeing travel tours,travel tours and cruises

39

الصنف

١٦٩٥٦٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات, استشارات السفر, حجز مقاعد السفر,  حدمات حجزر تذاكر السفر,الحجز للسفر
ترتيب تاشيرات السفر ووثائق السفر لالشخاص اللذين يسافرون الى, وكالة الحجر للسفر
 جوالت السفر, الترتيب لنقل المسافرين, خدمات دليل السفر ومعلومات السفر,الخارج
 جوالت السفر والرحالت البحرية,لمشاھدة معالم المدينه
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Date of

15/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

shawqi wasel ahmad al
shible
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/shafa badran, P.O.Box: 851704,
11185

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شوقي واصل احمد الشلبي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٨٥ ,٨٥١٧٠٤:ب. ص، شفا بدران/عمان

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

شفا بدران/ عمان١١١٨٥ -٨٥١٧٠٤ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 851704 -11185 amman/shafa
Correspondence
badran
Trademark
169541
Class
39

Goods/Services
delivery services,food delivery,arranging for the delivery of
goods,delivery of goods,delivery of furniture, postal delivery
delivery of newpaper, transportation logistic

39

الصنف

١٦٩٥٤١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توصيل االناث,الترتيب لتوصيل البضائع,توصيل الطعام,خدمات توصيل,توصيل البضائع
النقل اللوجستي,توصيل البريد توصيل الجرائد,
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تاريخ ايداع الطلب:

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كولميف لمواد البناء المتخصصة ش.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

منطقة جبل علي الصناعية ،المنطقة الصناعية  ،٣قطعة -٤٧٩
 ،٥٩٩دبي ،ص.ب  ،١٢٣٨٠٨االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
40
الصنف
١٦٩٦١٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الكشط

13/01/2020

Date of

Applicant Name:

COLMEF BUILDING
MATERIALS
SPECIALITIES L.L.C
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jebel Ali Industrial Area, Industrial Area
3, lot 479-599. Dubai, P. O. Box 123808,
United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169619
Class
40

Trademark

Goods/Services
Abrasion
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Date of

06/02/2018

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Foundation for
Education, Sciences &
Community Development

Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address : Education City Al Luqta Street
P.O. Box 5825 Doha Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
169397
Class
41

06/02/2018

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

, الدوحة٥٨٢٥ .ب. ص، شارع اللقطة،المدينة التعليمية
قطر
٥٦ ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكية الفكريةص
 الشميساني االردن,شارع االمير شاكر بن زيد
41

Goods/Services
Education services in the nature of courses at the university level;
educational services in the nature of design and development of
educational examinations, educational examination procedures,
and teaching methodology and providing curricula in connection
therewith; educational services in the nature of developing
curriculum for others in the field of Education and developing
curriculum for educators; educational services, namely, providing
web-based and classroom training for professional certification of
teachers and continuing education for teachers and principals;
educational services, namely, organizing and conducting courses,
workshops, tutorials, and educational assessments at the
university level; educational services, namely, providing training of
teachers and principals for certification in the field of Education;
educational testing services; preparing, administering, and scoring
academic standardized tests; analyzing educational tests scores
and data for others for the purpose of university and training
college admission; organizing and conducting seminars, colloquia,
workshops, conferences and conventions in the field of Education;
organizing and conducting sports competitions; organizing and
conducting events for cultural purposes; providing information in
the field of teaching methodology; publication of texts; translation
services; educational consulting services for providing web-based
and classroom training for certification of teachers and continuing
education for teachers and principals.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the common and descriptive words whenever
appearing differently or separately from the mark.

الصنف

١٦٩٣٩٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات التعليمية على شكل دورات على المستوى الجامعي؛ الخدمات التعليمية على
شكل تصميم وتطوير االمتحانات التعليمية وإجراءات االمتحانات التعليمية وطرق التعليم
وتوفير المناھج فيما يتعلق بھا؛ الخدمات التعليمية على شكل تطوير مناھج لآلخرين في
 توفير تدريب على: تحديدا،مجال التعليم وتطوير المناھج للمعلمين؛ الخدمات التعليمية
اإلنترنت وفي الغرف الصفية من أجل االعتماد المھني للمعلمين والتعليم المستمر
 تنظيم وتنفيذ الدورات وورش العمل: تحديدا،للمعلمين والمدراء؛ الخدمات التعليمية
،والدروس الخصوصية والتقييمات التعليمية على المستوى الجامعي؛ الخدمات التعليمية
 تقديم التدريب للمدرسين والمدراء من اجل االعتماد في مجال التعليم؛ خدمات:تحديدا
االختبارات التربوية؛ التجھيز والتنظيم واإلدارة والتحليل لنتائج االختبارات والبيانات
التعليمية لآلخرين من أجل استخدامات القبول للجامعات وكليات التدريب؛ تنظيم وتنفيذ
الحلقات الدراسية والندوات وورش العمل والمؤتمرات واالجتماعات في مجال التعليم؛
تنظيم وتنفيذ المنافسات الرياضية؛ تنظيم وتنفيذ الفعاليات للغايات الثقافية؛ تقديم
المعلومات في مجال طرق التعليم؛ خدمات نشر النصوص؛ خدمات الترجمه؛ خدمات
االستشارات التعليمية لتقديم التدريب على اإلنترنت وفي الغرف الصفية العتماد المعلمين
.وللتعليم المستمر للمعلمين والمدراء

ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق بإستعمال الكلمات العامة
.والوصفية عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

06/02/2018

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Foundation for
Education, Sciences &
Community Development

Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address : Education City Al Luqta Street P.O. Box
5825 Doha Qatar

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

, الدوحة٥٨٢٥ .ب. ص، شارع اللقطة،المدينة التعليمية
قطر
 شارع االمير شاكر بن٥٦ - سابا وشركاھم للملكية الفكرية
 رمز بريدي- ٨٤٠٥٥٣  صندوق بريد-  الشميساني االردن,زيد
١١١٨٤

Applicant for
Correspondence

Trademark

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 POSTCODE: 11184
169396
Class
41

06/02/2018

41

Goods/Services
Education services in the nature of courses at the university level;
educational services in the nature of design and development of
educational examinations, educational examination procedures,
and teaching methodology and providing curricula in connection
therewith; educational services in the nature of developing
curriculum for others in the field of Education and developing
curriculum for educators; educational services, namely, providing
web-based and classroom training for professional certification of
teachers and continuing education for teachers and principals;
educational services, namely, organizing and conducting courses,
workshops, tutorials, and educational assessments at the
university level; educational services, namely, providing training
of teachers and principals for certification in the field of
Education; educational testing services; preparing, administering,
and scoring academic standardized tests; analyzing educational
tests scores and data for others for the purpose of university and
training college admission; organizing and conducting seminars,
colloquia, workshops, conferences and conventions in the field of
Education; organizing and conducting sports competitions;
organizing and conducting events for cultural purposes; providing
information in the field of teaching methodology; publication of
texts; translation services; educational consulting services for
providing web-based and classroom training for certification of
teachers and continuing education for teachers and principals.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the common and descriptive words
whenever appearing differently or separately from the mark

الصنف

١٦٩٣٩٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات التعليمية على شكل دورات على المستوى الجامعي؛ الخدمات التعليمية على شكل
تصميم وتطوير االمتحانات التعليمية وإجراءات االمتحانات التعليمية وطرق التعليم وتوفير
المناھج فيما يتعلق بھا؛ الخدمات التعليمية على شكل تطوير مناھج لآلخرين في مجال
 توفير تدريب على اإلنترنت: تحديدا،التعليم وتطوير المناھج للمعلمين؛ الخدمات التعليمية
وفي الغرف الصفية من أجل االعتماد المھني للمعلمين والتعليم المستمر للمعلمين
 تنظيم وتنفيذ الدورات وورش العمل والدروس: تحديدا،والمدراء؛ الخدمات التعليمية
: تحديدا،الخصوصية والتقييمات التعليمية على المستوى الجامعي؛ الخدمات التعليمية
تقديم التدريب للمدرسين والمدراء من اجل االعتماد في مجال التعليم؛ خدمات االختبارات
التربوية؛ التجھيز والتنظيم واإلدارة والتحليل لنتائج االختبارات والبيانات التعليمية
لآلخرين من أجل استخدامات القبول للجامعات وكليات التدريب؛ تنظيم وتنفيذ الحلقات
الدراسية والندوات وورش العمل والمؤتمرات واالجتماعات في مجال التعليم؛ تنظيم وتنفيذ
المنافسات الرياضية؛ تنظيم وتنفيذ الفعاليات للغايات الثقافية؛ تقديم المعلومات في مجال
طرق التعليم؛ خدمات نشر النصوص؛ خدمات الترجمه؛ خدمات االستشارات التعليمية
لتقديم التدريب على اإلنترنت وفي الغرف الصفية العتماد المعلمين وللتعليم المستمر
.للمعلمين والمدراء

ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق بإستعمال الكلمات العامة
.والوصفية عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

10/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Jordan Paramedic Society
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
NON PROFIT ORGANIZATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, Dahiyat Al Amir Rashid, Fadel
Ahmed Khalifa St, Building #59, Jordan,
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169454
Class
41

Goods/Services
Advice relating to medical training; Arranging and conducting of
training workshops; Arranging and conducting of workshops;
Arranging of demonstrations for training purposes; Arranging
of presentations for training purposes; Arranging professional
workshop and training courses; Conducting educational
support programmes for carers; Conducting educational
support programmes for healthcare professionals; Conducting
of educational seminars relating to medical matters;
Consultancy services relating to training; Courses (Training -)
relating to medicine; Educational and training services relating
to healthcare; Educational services relating to first aid;
Instruction courses relating to health; Medical training and
teaching; Practical training [demonstration]; Providing courses
of training; Provision of medical instruction courses; Provision
of training facilities; Training services relating to first aid;
Training services relating to health and safety; Vocational
education relating to first aid.

Claiming red and White colors

10/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الجمعية األردنية لإلسعاف
االردن
جمعية غير ربحية

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

 عمارة، شارع فاضل أحمد خليفة، ضاحية االمير راشد،عمان
 األردن،٥٩ رقم
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٦٩٤٥٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم وإجراء، تنظيم وإجراء ورشات العمل التدريبية،المشورة المتعلقة بالتدريب الطبي
 ترتيب العروض التقديمية ألغراض، ترتيب الشرح بالمظاھرة ألغراض التدريب،ورشات العمل
 إجراء برامج الدعم التعليمي، تنظيم ورشات العمل والدورات التدريبية المھنية،التدريب
 إجراء الندوات، إجراء برامج الدعم التعليمي ألخصائيي الرعاية الصحية،لمقدمي الرعاية
 دورات التدريب، الخدمات االستشارية المتعلقة بالتدريب،التعليمية المتعلقة باألمور الطبية
 الخدمات التعليمية، الخدمات التعليمية والتدريبية المتعلقة بالرعاية الصحية،المتعلقة بالطب
، التدريب والتدريس الطبي، دورات إرشادية تتعلق بالصحة،المتعلقة باإلسعافات األولية
 توفير، توفير دورات اإلرشاد الطبي، تقديم دورات تدريبية،[التدريب العملي ]الشرح بالمظاھرة
 خدمات التدريب المتعلقة بالصحة، خدمات التدريب المتعلقة باإلسعافات األولية،مرافق التدريب
. التعليم المھني المتعلق باإلسعافات األولية،والسالمة

واالبيض. مع المطالبة بااللوان االحمر
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Date of

29/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands

Goods/Services
Entertainment services; rental of cinematographic apparatus;
organization of competitions [education or entertainment];
correspondence courses; publication of texts, other than
publicity texts; educational services; instruction services; film
production, other than advertising films; publication of books;
production of shows; mobile library services; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of
congresses; education information; entertainment information;
organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
practical training [demonstration]; providing museum facilities
[presentation, exhibitions]; online publication of electronic
books and journals; game services provided online from a
computer network; providing online electronic publications, not
downloadable; writing of texts; layout services, other than for
advertising purposes; providing online music, not
downloadable; providing online videos, not downloadable;
training services provided via simulators; providing films, not
downloadable, via video-on-demand services; providing
television programs, not downloadable, via video-on-demand
services; cultural, educational or entertainment services
provided by art galleries; film distribution; know-how transfer
[training]; film directing, other than advertising films

:تاريخ ايداع الطلب

اليبابا جروب ھولدينج ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، ون كابيتال بليس،فورث فلور
 جزر الكايمن،جراند كايمان
-  شارع ام عمارة-  عمان- الخيار الصحيح للملكية الفكرية
١١١٨٤  رمز بريدي- ٨٤١١٥٣ صندوق بريد

Applicant for
Correspondence
Trademark

THE RIGHT CHOICE IP - AMMAN- OM
OMARH STREET , PO_BOX: 841153 POSTCODE: 11184 169478
Class
41

29/10/2019

41

الصنف

١٦٩٤٧٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترفيه؛ خدمات تأجير األجھزة السينمائية؛ خدمات تنظيم المنافسات )التعليمية أو
الترفيھية(؛ خدمات عقد الدورات الدراسية بالمراسلة؛ خدمات نشر النصوص عدا عن
النصوص الدعائية؛ الخدمات التعليمية؛ خدمات اإلرشاد؛ خدمات إنتاج االفالم عدا عن األفالم
اإلعالنية؛ خدمات نشر الكتب؛ خدمات إنتاج العروض؛ خدمات المكتبات المتجولة؛ خدمات
تنظيم وعقد المؤتمرات؛ خدمات تنظيم وعقد االجتماعات؛ خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛
خدمات تقديم معلومات الترفيه؛ خدمات تنظيم المعارض للغايات الثقافية أو التعليمية؛ خدمات
التدريب العملي ]العرض[؛ خدمات توفير مرافق المتاحف )العروض والمعارض(؛ خدمات
النشر اإللكتروني للكتب والمجالت اإللكترونية؛ خدمات األلعاب المق ّدمة إلكترونيا عبر
اإلنترنت من شبكات الحاسوب؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل على
اإلنترنت؛ خدمات كتابة النصوص؛ خدمات التخطيط لغير الغايات الدعائية؛ خدمات توفير
الموسيقى غير القابلة للتنزيل على اإلنترنت؛ توفير مقاطع الفيديو غير القابلة للتنزيل عبر
االنترنت؛ خدمات التدريب المقدمة عبر أجھزة المحاكاة؛ توفير األفالم غير القابلة للتنزيل من
خالل خدمات الفيديو حسب الطلب؛ توفير برامج التلفاز غير القابلة للتنزيل من خالل خدمات
الفيديو حسب الطلب؛ الخدمات الثقافية أو الخدمات التعليمية أو الترفيھية التي تقدمھا
المعارض الفنية؛ خدمات توزيع األفالم؛ خدمات نقل الخبرة الفنية )تدريب(؛ خدمات إخراج
األفالم عدا عن األفالم اإلعالنية
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Date of

09/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alpha Group Co., Ltd.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Auldey Industrial Area, Wenguan Rd.,
Chenghai District, Shantou City,
Guangdong Province, China
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169338
Class
41

Goods/Services
Instruction services; Organization of competitions [education or
entertainment]; Publication of texts [other than publicity texts];
Publication of books; Publication of books; Publication of
electronic books and journals on-line; Providing on-line
electronic publications, not downloadable; Production of
shows; Videotape film production; Digital imaging services;
Amusements; Game services provided on-line [from a computer
network]

09/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

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

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

، تشينغھاي ديستريكت،. وينجوان ار دي،أولدي انداست﷼ ايريا
 الصين، جوانجدونج بروفينس،شانتو سيتي

41

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٣٣٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التدريس؛ تنظيم المباريات أو المنافسات ]للتعليم أو الترفيه[؛ نشر نصوص بخالف
نصوص الدعاية واإلعالن؛ نشر الكتب؛ نشر الكتب والصحف اإللكترونية الفورية؛ نشر
الكتب؛ توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية غير القابلة للتنزيل؛ انتاج العروض المسرحية؛
إنتاج أفالم الفيديو؛ خدمات التصوير الرقمي؛ التسلية؛ خدمات األلعاب المقدمة مباشر ًة من
شبكة كمبيوتر
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٤٣

10/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات الترفيھية وتحديداً :توفير ألعاب الفيديو على اإلنترنت وتوفير ألعاب الحاسوب
على اإلنترنت وتوفير االستخدام المؤقت أللعاب الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ خدمات
ألعاب الفيديو والحاسوب المقدمة على اإلنترنت من شبكة الحاسوب؛ الخدمات
الترفيھية على شكل مسلسالت تلفزيونية واقعية تضم اإلثارة الحية والكوميديا والدراما
والرسوم المتحركة؛ خدمات إنتاج مسلسالت الرسوم المتحركة التلفزيونية الواقعية
التي تعرض اإلثارة الحية والكوميديا والدراما؛ خدمات توزيع وعرض أفالم الرسوم
المتحركة المسرحية التي تعرض اإلثارة الحية والكوميديا والدراما؛ خدمات إنتاج أفالم
الرسوم المتحركة المسرحية التي تعرض اإلثارة الحية والكوميديا والدراما؛ تقديم
عروض األداء المسرحية للرسوم المتحركة واإلثارة الحية؛ تقديم المعلومات من خالل
شبكة الحاسوب العالمية اإللكترونية في مجال الترفيه والمتعلقة تحديداً باأللعاب
والموسيقى واالفالم والتلفزيون؛ توفير مقاطع األفالم والصور الفوتوغرافية ومواد
الوسائط المتعددة األخرى لغايات الترفيه عبر موقع إلكتروني؛ توفير األخبار حول
الفعاليات الحالية والترفيه وتوفير المعلومات المتعلقة بالتعليم والفعاليات الثقافية
عبرشبكات الحاسوب العالمية؛ توفير المعلومات حول الترفيه الفعلي من خالل شبكات
االتصاالت العالمية اإللكترونية على شكل برامج الرسوم المتحركة التي تعرض اإلثارة
الحية والكوميديا ووالدراما وإنتاج برامج الرسوم المتحركة التي تعرض اإلثارة الحية
والكوميديا والدراما لتوزيعھا عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ توفير ألعاب الحاسوب
التي يمكن الوصول إليھا من خالل شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات النشر
اإللكتروني وتحديداً :نشر أعمال النصوص والجرافيكية لآلخرين على اإلنترنت التي
تضم الروايات والسيناريوھات وكتب الرسوم الھزلية والكتب اإلرشادية الستراتيجيات
األلعاب والصور الفوتوغرافية والمواد البصرية؛ المنشورات غير القابلة للتنزيل على
شكل كتب تعرض شخصيات المغامرات من الرسوم المتحركة والشخصيات الكوميدية
و/أو الدرامية وكتب الرسوم الھزلية وكتب األطفال والكتب اإلرشادية الستراتيجيات
األلعاب والمجالت التي تعرض شخصيات المعامرات من الرسوم المتحركة
والشخصيات الكوميديية و/أو الدرامية ودفاتر التلوين وكتب ومجالت األنشطة لألطفال
في مجال الترفيه؛ خدمات مدن المالھي؛ توفير األلعاب التي يمكن ركوبه في مدن
المالھي؛ عرض العروض و/أو األفالم الحية أو المسجلة مسبقاً؛ توفير معلومات
التسلية و/أو الترفيه؛ خدمات النوادي الترفيھية؛ خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة
عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ توفير مرافق الكازينوھات والقمار؛ خدمات الترفيه

41

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
169343
Class
41

Goods/Services
Entertainment services, namely, providing online video games,
providing online computer games, providing temporary use of nondownloadable video games; video and computer game services
provided on-line from a computer network; entertainment services in
the nature of live-action, comedy, drama, animated, and reality
television series; production of live-action, comedy, drama, animated
and reality television series; distribution and display of live-action,
;comedy, drama and animated motion picture theatrical films
production of live-action, comedy, drama and animated motion
picture theatrical films; theatrical performances both animated and
live action; providing information via an electronic global computer
network in the field of entertainment relating specifically to games,
music, movies, and television; providing film clips, photographs and
other multimedia materials for entertainment purposes via a web
site; providing news about current events and entertainment, and
information related to education and cultural events, via a global
computer network; and providing information for and actual
entertainment via an electronic global communications network in
the nature of live-action, comedy, drama and animated programs and
production of live-action, comedy, drama and animated motion
;picture films for distribution via a global computer network
providing a computer game that may be accessed by a
telecommunications network; and electronic publishing services,
namely, publication of text and graphic works of others on-line
featuring articles, novelizations, scripts, comic books, strategy
guides, photographs and visual materials; non-downloadable
publications in the nature of books featuring characters from
animated, action adventure, comedy and/or drama features, comic
books, children's books, strategy guides, magazines featuring

291

characters from animated, action adventure, comedy and/or drama
features, coloring books, children's activity books and magazines in
the field of entertainment; amusement parks services; provision of
amusement park rides; presentation of live or pre-recorded shows
and/or movies; entertainment and/or recreation information;
entertainment club services; electronic game(s) services provided
via a global computer network; providing of casino and gaming
facilities; entertainment services, namely, casino gaming; electronic
casino gaming services; entertainment services in the nature of
multiplex cinema and theater development, film exhibition, film
distribution.

 ألعاب المقامرة للكازينوھات؛ خدمات ألعاب المقامرة اإللكترونية:ًوتحديدا
للكازينوھات؛ خدمات الترفيه على شكل سينما متعددة والتطوير المسرحي ومعارض
.األفالم وتوزيع األفالم
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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
Publishing and reporting; education, entertainment, cultural
activities and sport services; driver training; organizing and
conducting events and competitions for cultural, entertainment
and sporting purposes; sporting and cultural activities
(automobile club); organizing and conducting events in relation
to automobile club services; translation and interpretation;
rental and leasing of objects in relation to the provision of the
aforesaid services, including in this class; consultancy and
information in relation to the aforesaid services, including in
this class.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019108777.1/12
Claim Date: 08/07/2019
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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169389
Class
41

18/12/2019

41

الصنف

١٦٩٣٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات النشر والتقرير؛ الخدمات التعليمية وخدمات الترفيه واألنشطة الثقافية والخدمات
الرياضية؛ تدريب السائقين؛ تنظيم وإجراء الفعاليات والمسابقات الثقافية لغايات الترفيه
والرياضة؛ األنشطة الرياضية والثقافية )نادي السيارات(؛ تنظيم وإجراء الفعاليات فيما يتعلق
بخدمات نادي السيارات؛ خدمات الترجمة والتفسير؛ خدمات تأجير واستئجار األشياء فيما
يتعلق بتوفير الخدمات المذكورة أعاله وتتضمن الموجودة في ھذه الفئة؛ خدمات االستشارات
. وتتضمن الموجودة في ھذه الفئة،والمعلومات فيما يتعلق بالخدمات المذكورة

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
DE٣٠٢٠١٩١٠٨٧٧٧٫١ /١٢:رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٨ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الفاتح واألزرق الداكن واألحمر
.والفضي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MBC IP FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169499
Class
41

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات، مدينة دبي لإلعالم، الطابق الخامس،مبنى ام بي سي
العربية المتحدة
٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
41
الصنف
١٦٩٤٩٩

Goods/Services
Services: Education, providing of training, entertainment, sporting and
cultural activities, arranging of beauty contests; booking of seats for
shows; cinema presentations; digital imaging services; dubbing;
entertainment & education information, film production, layout services
other than for advertising purposes; presentation of live performances,
microfilming; rental of motion pictures; providing of movie theater
facilities, news reporters services, photographic reporting;
photography; party planning (entertainment); production; preparation
& presentation of radio and television programmes; production of
shows; production (videotape film); rental of radio and television sets;
radio; television & cinema entertainment; rental of video cassette
recorders; recording studio services; providing of entertainment
facilities, rental of audio equipment; rental of camcorders, rental of
cine-films, rental of lighting apparatus for theatrical sets or television
studios, rental of movie projectors and accessories, rental of scenery,
rental of sound recordings, rental of video cameras; rental of
videotapes; scriptwriting services; movie studios; subtitling;
publication & writing of texts other than publicity texts; theater
productions; ticket agency services (entertainment); timing of sports
events; translation; videotape editing; videotape film productions;
videotaping, organization of competitions (entertainment) ; Animated
musical entertainment services, Arranging of musical and visual
entertainment; Audio entertainment services; Audio visual display
presentation services for entertainment purposes; interactive
entertainment; Organization of entertainment events; Preparation of
entertainment events, Preparation of entertainment programmes for
broadcasting; Providing facilities for entertainment; Video & computer
game entertainment services; game services providing on-line (from a
computer network) or any other communication network, distribution
of TV series for broadcast by independent television stations; Direction
of radio and television programs; News programme services for radio
television; providing online electronic publications (not downloadable);
publication of books; publication of electronic books and journals online, provision of news information; services having the basic aim of
the entertainment; amusement or recreation; presentation of works of
visual art or literature to the public for cultural, entertainment of
educational purposes.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم مسابقات، األنشطة الرياضية و الثقافية، الترفيه،  التدريب،التعليم والتھذيب
 خدمات التصوير،  عروض سينمائية، حجز المقاعد للعروض المسرحية،الجمال
 إنتاج، معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم،  إعادة تسجيل الصوت،الرقمي
 عرض،  خدمات العروض بخالف ما كان منھا لغايات الدعاية واالعالن،االفالم
 توفير تجھيزات،  تأجيراألفالم السينمائية، التصوير بالميكروفلم، تمثيليات حية
 التصوير،  تقديم التقارير المصورة، خدمات مراسلي االنباء،دورالسينما
 إنتاج وإعداد وعرض برامج الراديو،( تنظيم حفالت )ترفيه، الفوتوغرافي
 تأجير أجھزة الراديو، انتاج أفالم الفيديو،  انتاج العروض المسرحية،والتلفزيون
 تأجير مسجالت الفيديو،  الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي،والتلفزيون
 تأجير، توفير تسھيالت الترفيه، خدمات استديوھات التسجيل،بالحافظات الشريطية
 تأجير األفالم السينمائية، تأجير كاميرات الفيديو، معدات إرسال واستقبال الصوت
 تأجير بروجكترات،  تأجير أجھزة االضاءة للمسارح أو استديوھات التلفزيون،
 تأجير،  تأجير مسجالت الصوت،  تأجير مشاھد العرض،)آالت عرض( وملحقاتھا
 خدمات كتابة السيناريو والبرامج االذاعية، تأجير أشرطة الفيديو،كاميرات الفيديو
 نشر وكتابة النصوص،  ترجمة األفالم،  استديوھات سينمائية،والتلفزيونية
 خدمات وكاالت التذاكر، االنتاج المسرحي،بخالف نصوص الدعاية واالعالن
 إنتاج أفالم،  إعداد أشرطة الفيديو،  ترجمة،  توقيت المناسبات الرياضية، ()ترفيه
 خدمات موسيقى الرسوم،( تنظيم المباريات )ترفيه، تسجيل أشرطة الفيديو،الفيديو
، خدمات الترفيه السمعي، تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي،المتحركة الترفيھية
 تنظيم، الترفيه التفاعلي،خدمات تقديم عروض سمعية بصرية لغايات الترفيه
 خدمات،  توفير تسھيالت للترفيه،  اعداد البرامج الترفيھية للبث،االحداث الترفيه
 خدمات االلعاب المقدمة مباشرة ) من شبكة،الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر
 توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث من،حاسوب( أو من خالل شبكة اتصال اخرى
 خدمات،  اخراج برامج االذاعة والتلفزيون، خالل محطات تلفزيونية مستقلة
 توفير المطبوعات االلكترونية الفورية، للراديو او التلفزيون،برامج االنباء
،  نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية، نشر الكتب،()غيرالقابلة للتنزيل
 الخدمات التى ھدفھا االساسي الترفيه او التسلية او،توفير معلومات عن االنباء
 عروض االعمال الفنية او االدبية المرئية للجمھور لغايات ثقافية او،االستجمام
.ترفيھية او تعليمية
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تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وحده  ، ٠٧ ، ٠٦ ، ٠٥ ، ٠٤الطابق  ، ٤ذا اكسشانج  ،مركز
دبي المالي العالمي  ،ص.ب ، ٧٢١٤٨ .دبي  ،اإلمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
41
الصنف
١٦٩٤٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية والتحريرية )كلمة العدد(
واآلراء المتعلقة باألحداث الحالية ،توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال تدريب
الموظفين ،نشر الصحف والمجالت والدوريات.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض.

09/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169460
Class
41

Trademark

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
;information and news in the field of employment training
publishing of newspapers, magazines & periodicals.
Special condition: Claiming red and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وحده  ، ٠٧ ، ٠٦ ، ٠٥ ، ٠٤الطابق  ، ٤ذا اكسشانج  ،مركز
دبي المالي العالمي  ،ص.ب ، ٧٢١٤٨ .دبي  ،اإلمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
41
الصنف
١٦٩٤٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية والتحريرية )كلمة العدد(
واآلراء المتعلقة باألحداث الحالية ،توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال تدريب
الموظفين ،نشر الصحف والمجالت والدوريات.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض.

09/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169433
Class
41

Trademark

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
;information and news in the field of employment training
publishing of newspapers, magazines & periodicals.
Special condition: Claiming red and white colors.

296

تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وحده  ، ٠٧ ، ٠٦ ، ٠٥ ، ٠٤الطابق  ، ٤ذا اكسشانج  ،مركز
دبي المالي العالمي  ،ص.ب ، ٧٢١٤٨ .دبي  ،اإلمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
41
الصنف
١٦٩٤٣٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية والتحريرية )كلمة العدد(
واآلراء المتعلقة باألحداث الحالية ،توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال تدريب
الموظفين ،نشر الصحف والمجالت والدوريات.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض.

09/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169436
Class
41

Trademark

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
;information and news in the field of employment training
publishing of newspapers, magazines & periodicals.
Special condition: Claiming red and white colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

وحده  ، ٠٧ ، ٠٦ ، ٠٥ ، ٠٤الطابق  ، ٤ذا اكسشانج  ،مركز
دبي المالي العالمي  ،ص.ب ، ٧٢١٤٨ .دبي  ،اإلمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
41
الصنف
١٦٩٤٥٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية والتحريرية )كلمة العدد(
واآلراء المتعلقة باألحداث الحالية ،توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال تدريب
الموظفين ،نشر الصحف والمجالت والدوريات.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض.

09/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169459
Class
41

Trademark

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
;information and news in the field of employment training
publishing of newspapers, magazines & periodicals.
Special condition: Claiming red and white colors.
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Date of

20/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

mahmoud mohammad
mahmoud yaseen &
partners co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address aqaba / karfour , P.O.Box: 1101, 77110

Applicant for
P.O.Box 1101 -77110 aqaba / karfour
Correspondence
Trademark
169467
Class
41

Goods/Services
sport club services
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (FIT)if used separately from the mark

41

الصنف

20/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة محمود محمد محمود ياسين و شركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
٧٧١١٠ ,١١٠١:ب. ص،  كارفور/ العقبه

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

 كارفور/  العقبه٧٧١١٠ -١١٠١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٤٦٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات نادي رياضي
( بمعزل عنFIT) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Entiqal for Training
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -al hashim complex masoud bin
nasser st , P.O.Box: 850080, 11185
Applicant for
P.O.Box 850080 -11185 amman -al hashim
Correspondence
complex masoud bin nasser st
Trademark
169510
Class
41
41

Goods/Services
Production of television programs. Distribution of television
programs. Editing of television programs. design and
construction of television programmes.

29/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة انتقال للتدريب

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، مجمع الھاشم شارع مسعود بن ناصر- عمان
١١١٨٥ ,٨٥٠٠٨٠:ب.ص
مجمع الھاشم شارع-  عمان١١١٨٥ -٨٥٠٠٨٠ ب.ص
مسعود بن ناصر
الصنف
١٦٩٥١٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. تحرير البرامج التلفزيونية. توزيع البرامج التلفزيونية.انتاج البرامج التلفزيونية
.تصميم وانشاء برامج التلفزيون
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Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نادي قوة الجسد الرياضي

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

Body Bower Sports Clup
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -shumesani -ibn arabi st ,
P.O.Box: 211463, 11121

,٢١١٤٦٣:ب. ص، شارع ابن عربي-  الشميساني-عمان
١١١٢١

Applicant for
P.O.Box 211463 -11121 Amman Correspondence
shumesani -ibn arabi st
Trademark
169555
Class
41

شارع ابن-  الشميساني- عمان١١١٢١ -٢١١٤٦٣ ب.ص
عربي
41
الصنف
١٦٩٥٥٥

Goods/Services
Health club services (health & fitness training), entertainment
services, coaching/training, academies/education.
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (BODY & BRAIN )if used separately from
the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.خدمات النادي الصحي)تدريب الصحة واللياقة البدنية( «خدمات الترفيه
.(اكاديميات )تعليم.تدريب
&BODY ) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
 ( بمعزل عن العالمهBRAIN

301

Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammad Nimer khasled
ALRifi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/tela al ali, P.O.Box: 925580, 11190

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

محمد نمر خالد الريفي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٩٠ ,٩٢٥٥٨٠:ب. ص، تالع العلي/عمان

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

تالع العلي/ عمان١١١٩٠ -٩٢٥٥٨٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 925580 -11190 amman/tela al ali
Correspondence
Trademark
169559
Class
41

Goods/Services
Special sports activities karate training
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (Karate kids academy)one word

41

الصنف

١٦٩٥٥٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االنشطة الرياضية بخاصة التدريب على الكراتيه
Karate )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة: :التنازل
 ( كلمه واحدة و بمعزل عن العالمهkids academy
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Date of

23/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Near East Medical
Laboratory Services Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jabal Amman -130 zahran street, AMMAN,
P.O.Box: 830200, 11183

23/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الشرق االدنى للخدمات المخبرية الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

,٨٣٠٢٠٠:ب. ص،  عمان،  شارع زھران١٣٠- جبل عمان
١١١٨٣

Applicant for
P.O.Box 830200 -11183 Jabal Amman -130
 شارع زھران١٣٠-  جبل عمان١١١٨٣ -٨٣٠٢٠٠ ب.ص
Correspondence
zahran street
Trademark
169592
Class
41
41
الصنف
١٦٩٥٩٢

Goods/Services
Academy for science and laboratory and medical technology
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (care)if used separately from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اكاديمية للعلوم والتقنيات المخبرية والتحاليل الطبيه
( بمعزل عنcare) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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Date of

17/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

education experts
designers and education
experts designers
Nationality
: JORDAN,JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address tla al- ali / khalil as salim , P.O.Box:
954352

17/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

المصممون لخبراء التعليم المصممون لخبراء التعليم

:اسم طالب التسجيل

االردن,االردن
 م.  م.ذ
١١٩٥٤ ,٩٥٤٣٥٢:ب. ص، خليل السالم.  ش/ تالع العلي

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

خليل السالم. ش/  تالع العلي١١٩٥٤ -٩٥٤٣٥٢ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 954352 -11954 tla al-ali /khalil as
Correspondence
salim
Trademark
169466
Class
41

41

Goods/Services
Educational services; academic education services; conducting
educational events; educational and teaching services; on-line
educational assessment services; providing educational
entertainment services for children in after-school centers; arranging
exercise classes; entertainment; arranging and conducting of day
school courses for adults; educational services provided by special
needs assistants; master of ceremony services for parties and
special events; business education; arranging of educational
courses; arranging of educational events; arranging of educational
seminars; art galleries for educational purposes; boarding school
education consultancy; club services [entertainment or education];
coaching [education and training]; dissemination of educational
material; education and training services; higher education
services; instructional and educational services; physical health
education; physical education services; providing educational
courses; providing online information about education; rental of
educational materials; organization of exhibitions for educational
purposes; providing continuing medical education courses; holiday
camp services [entertainment]; organization of cultural activities for
summer camps; sports activities; sports coaching; conducting of
sports events; conducting workshops; arranging of symposiums
and workshops; publication of educational teaching materials.

الصنف

١٦٩٤٦٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تعليمية؛ خدمات التعليم األكاديمي ؛ إجراء األحداث التعليمية ؛ الخدمات
التعليمية والتعليمية ؛ خدمات التقييم التربوي عبر اإلنترنت ؛ تقديم خدمات ترفيھية
تعليمية لألطفال في مراكز ما بعد المدرسة ؛ ترتيب دروس التمرين وسائل الترفيه؛
ترتيب وإجراء دورات المدرسة النھارية للبالغين ؛ الخدمات التعليمية التي يقدمھا
مساعدو االحتياجات الخاصة ؛ سيد خدمات الحفالت لألحداث والمناسبات الخاصة ؛
تعليم إدارة األعمال؛ ترتيب الدورات التعليمية ؛ ترتيب األحداث التعليمية ؛ ترتيب
الندوات التعليمية ؛ المعارض الفنية لألغراض التعليمية ؛ استشارات التعليم المدرسي
الداخلي؛ خدمات النوادي ]ترفيه أو تعليم[ ؛ التدريب ]التعليم والتدريب[ ؛ نشر
المواد التعليمية ؛ خدمات التعليم والتدريب ؛ خدمات التعليم العالي ؛ الخدمات
التعليمية والتعليمية ؛ التربية الصحية البدنية ؛ خدمات التربية البدنية ؛
تقديم دورات تعليمية ؛ توفير معلومات عبر اإلنترنت حول التعليم ؛ تأجير المواد
التعليمية ؛ تنظيم المعارض لألغراض التعليمية ؛ توفير دورات التعليم الطبي المستمر
؛ خدمات معسكرات العطالت ]ترفيه[ ؛ تنظيم األنشطة الثقافية للمخيمات الصيفية ؛
.األنشطة الرياضية؛ يدربون الرياضة؛ إجراء األحداث الرياضية ؛ تنظيم ورش عمل
.ترتيب الندوات وورش العمل ؛ نشر مواد تعليمية تعليمية
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اليبابا جروب ھولدينج ليمتد

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

جزر كايمان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands

فورث فلور ،ون كابيتال بليس ،ص.ب ،٨٤٧ .جورج تاون،
جراند كايمان ،جزر الكايمن
الخيار الصحيح للملكية الفكرية  -عمان  -شارع ام عمارة -
صندوق بريد  - ٨٤١١٥٣رمز بريدي ١١١٨٤
١٦٩٤٧٩

29/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات األبحاث التكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات تصميم العبوات؛ خدمات
فحص المواد؛ خدمات تأجير الحاسوب؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ خدمات المعايرة ]القياس[؛
خدمات تصميم برمجيات الحاسوب؛ خدمات تحديث برمجيات الحاسوب؛ خدمات تقديم
االستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الحاسوب؛ خدمات ضبط الجودة؛ خدمات تأجير
برمجيات الحاسوب؛ خدمات البحث في وتطوير المنتجات الجديدة لآلخرين؛ خدمات استرجاع
بيانات الحاسوب؛ خدمات صيانة برمجيات الحاسوب؛ خدمات تحليل أنظمة الحاسوب؛ خدمات
تصميم أنظمة الحاسوب؛ خدمات تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط مادية إلى إلكترونية؛
خدمات إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات استضافة مواقع
الحاسوب )مواقع إلكترونية(؛ خدمات تنزيل برمجيات الحاسوب؛ خدمات تحويل برامج
وبيانات الحاسوب عدا عن التحويل المادي؛ خدمات تقديم االستشارات لبرمجيات الحاسوب؛
خدمات تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات حماية الحواسيب من الفيروسات؛ توفير محركات بحث
لإلنترنت؛ خدمات تحويل بيانات الوثائق إلى رقمية ]مسح ضوئي[؛ خدمات إجراء البحوث
العلمية؛ خدمات استضافة الخادم؛ خدمات النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ خدمات
تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات الحوسبة على شبكة االنترنت؛ خدمات مزودي خدمات
االستعانة بالمصادر الخارجية في مجال تقنية المعلومات؛ خدمات تقديم االستشارات التقنية؛
الخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا الحاسوب؛ تقديم االستشارات التقنية لالتصاالت
بعيدة المدى؛ خدمات تقديم االستشارات األمنية للحاسوب؛ خدمات مراقبة أنظمة الحاسوب
الكتشاف األعطال؛ خدمات إنشاء وتصميم الفھارس المبنية على المواقع اإللكترونية
للمعلومات لآلخرين )خدمات تكنولوجيا المعلومات(؛ الخدمات االستشارية في مجال أمن
اإلنترنت؛ تقديم االستشارات المتعلقة بأمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ خدمات مراقبة
أنظمة الحاسوب الكتشاف الوصول غير المسموح به أو خرق البيانات؛ خدمات المراقبة
اإللكترونية لمعلومات التعريف الشخصية الكتشاف عمليات انتحال الشخصية عبر اإلنترنت؛
خدمات المراقبة اإللكترونية لحركة بطاقات االئتمان الكتشاف االحتيال عبر اإلنترنت؛ خدمات
تطوير البرمجيات في إطار نشر البرمجيات؛ البرامج كخدمة )بيه ايه ايه اس(؛ خدمات تطوير
البرامج الثابتة للكمبيوتر؛ خدمات التصميم الجرافيكي للمواد الترويجية

Applicant for
Correspondence

42

THE RIGHT CHOICE IP - AMMAN- OM
 OMARH STREET , PO_BOX: 841153 POSTCODE: 11184169479
Class
42

Trademark

Goods/Services
;Technological research; industrial design; packaging design
;material testing; computer rental; computer programming
calibration [measuring]; computer software design; updating of
computer software; consultancy in the design and development
of computer hardware; quality control; rental of computer
;software; research and development of new products for others
;recovery of computer data; maintenance of computer software
;computer system analysis; computer system design
conversion of data or documents from physical to electronic
media; creating and maintaining web sites for others; hosting
;computer sites [web sites]; installation of computer software
conversion of computer programs and data, other than physical
conversion; computer software consultancy; rental of web
servers; computer virus protection services; providing search
;]engines for the internet; digitization of documents [scanning
;scientific research; server hosting; off-site data backup
electronic data storage; cloud computing; outsource service
providers in the field of information technology; technological
;consultancy; computer technology consultancy
telecommunications technology consultancy; computer security
consultancy; monitoring of computer systems to detect
breakdowns; creating and designing website-based indexes of
;]information for others [information technology services
internet security consultancy; data security consultancy; data
encryption services; monitoring of computer systems for
detecting unauthorized access or data breach; electronic
monitoring of personally identifying information to detect
identity theft via the internet; electronic monitoring of credit
card activity to detect fraud via the internet; software
development in the framework of software publishing; platform
;as a service [PaaS]; development of computer platforms
graphic design of promotional materials
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Date of

30/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

:تاريخ ايداع الطلب

لوي فويتون مالوتييه
فرنسا
شركة اجنبية

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

 باريس٧٥٠٠١ ، رو دو بون نوف،٢

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169448
Class
42

30/10/2019

42

Goods/Services
Software design services and computer systems for managing and
creating currencies; technology and computer services relating to
the securing of computer data, personal and financial information
and the detection of unauthorized access to data and information,
namely computer data and information security services personal
and financial, computer systems monitoring services for the
detection of unauthorized access or breaches of data protection;
data encryption services; software development; software
publishing; Cloud computing; electronic storage of data; research,
development, design and creation of computer and technical
systems and solutions for control, inspection and traceability in the
manufacturing and distribution chain of products, physical and
financial flows, aimed at strengthening the customer relationship;
tests, authentication and quality control; Product distribution via
blockchain technology, to strengthen the customer relationship;
Software design services and computer systems for traceability of
financial flows; software design services and computer systems for
managing and creating cryptocurrency; development of logistics in
the domain of cryptocurrency; software publishing in the domain of
cryptocurrency; research, development, conception and creation of
systems and of IT solutions for the control, inspection and the
traceability in the chain of products’ production and of distribution,
of physical and financial flow, via a system of cryptocurrency to
reinforce the relation to client.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4547719
Claim Date: 30/04/2019

الصنف

١٦٩٤٤٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تصميم البرمجيات واألنظمة الحاسوبية إلدارة وإنشاء العمالت؛ الخدمات التكنولوجية
والحاسوبية لضمان أمن البيانات الحاسوبية والمعلومات الشخصية والمالية وللكشف
عن الوصول غير المصرح به إلى البيانات والمعلومات وتحديدًا البيانات الحاسوبية
وخدمات أمن المعلومات الشخصية والمالية وخدمات مراقبة األنظمة للكشف عن
الوصول غير المصرح به إلى أمن البيانات أو خرقھا؛ خدمات تشفير البيانات؛ تطوير
البرمجيات؛ نشر البرمجيات؛ الحوسبة السحابية؛ التخزين اإللكتروني للبيانات؛ البحث
عن أنظمة وحلول تقنية وحاسوبية وتطويرھا وتصميمھا وإنشائھا لعمليات اإلشراف
والتدقيق والتتبع في تصنيع وتوزيع سلسلة المنتجات والتدفقات المادية والمالية لتعزيز
عالقة المستھلك؛ خدمات اختبار الجودة والمصادقة عليھا ومراقبتھا؛ توزيع السلع عبر
تقنية سلسلة الكتل لتعزيز عالقة المستھلك؛ خدمات تصميم البرمجيات واألنظمة
الحاسوبية لتتبع التدفق المالي؛ خدمات تصميم البرمجيات واألنظمة الحاسوبية الدارة
وإنشاء العملة المشفرة؛ تطوير اللوجستيات في مجال العملة المشفرة؛ نشر البرمجيات
الخاصة بمجال العملة المشفرة؛ البحث والتطوير والتصميم وإنشاء الحلول الخاصة
باألنظمة بتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمراقبة إنتاج سلسلة من المنتجات والتحقيق
فيھا وتعقبھا وتوزيع التدفق الفعلي والمالي عبر نظام عملة مشفرة إلعادة تعزيز العالقة
.مع العميل

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٥٤٧٧١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/٣٠ :تاريخ االدعاء
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Date of

10/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
169347
Class
42

10/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.إنترتينمنت إنك. وارنر بروس

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩١٥٢٢  كاليفورنيا، بيربانك، وارنر بوليفارد٤٠٠٠
المتحدة االميركية
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

Goods/Services
Computer services, namely, creating an on-line community for
registered users to participate in discussions, get feedback from their
peers, form virtual communities, and engage in social networking
services in the field of international video entertainment; computer
software, namely, providing online, non-downloadable computer
software for streaming of downloadable, on-demand, audiovisual
content on the internet and to televisions and mobile electronic
devices; computer programming; technical support and technical
consultation services for managing computer systems, databases and
applications; graphic design for the compilation of web pages on the
internet; providing technical information relating to computer hardware
or software provided on-line from a global computer network or the
internet; creating and maintaining web-sites; hosting the web-sites of
others; computer software design for others and computer consultancy
services; consultancy and information relating thereto; providing
temporary use of web-based software to enable uploading, capturing,
posting, showing, creating, editing, playing, streaming viewing,
previewing, displaying, tagging, sharing, manipulating, distributing,
publishing, and reproducing electronic media, multimedia content,
videos, movies, films, pictures, images, text, photos, audio content and
information via global computer networks; providing temporary use of
web-based software to enable the sharing of multimedia content
among users; providing a forum, namely, providing a website that
allows computer users the ability to upload and share user-generated
videos, films and other content; providing temporary user of software
that allows users to upload multimedia content; designing and
developing computer game software and video game software for use
with computers, video game program systems and computer networks;
computer programming services for creating augmented reality videos
and games; computer programming of video games; designing and
modifying computer programs and video games for others; video game
development services; video game programming development services

الصنف

١٦٩٣٤٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات إنشاء مجتمعات على االنترنت للمستخدمين، :خدمات الحاسوب تحديدا
المسجلين للمشاركة في المناقشات والحصول على تغذية راجعة من أقرانھم من
المجتمعات االفتراضية والمشاركة في خدمات الشبكات االجتماعية في مجال ترفيه
 التي توفر على االنترنت وبرمجيات، :الفيديو العالمي؛ برمجيات الحاسوب تحديدا
الحاسوب غير القابلة للتحميل للبث المباشر القابل للتحميل عند الطلب والمحتويات
البصرية السمعية على االنترنت للتلفاز واالجھزة االلكترونية المحمولة؛ خدمات
برمجة الحاسوب؛ خدمات الدعم التقني وتقديم االستشارات التقنية إلدارة أنظمة
الحاسوب والقواعد البيانية والطلبات؛ تصميم الرسومات من أجل تجميع صفحات
الشبكة على االنترنت ؛ توفير المعلومات التقنية المتعلقة بأجھزة أو برمجيات
الحاسوب المتوفرة على االنترنت من شبكات الحاسوب العالمية أو االنترنت؛ إنشاء
وصيانة مواقع االنترنت؛ استضافة مواقع االنترنت لآلخرين؛ تصميم برمجيات
الحاسوب لآلخرين وخدمات تقديم االستشارات الحاسوبية؛ االستشارات وتقديم
المعلومات المتعلقة بھا؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات أساسھا االنترنت
لتمكين التحميل والتقاط ونشر وإظھار وإنشاء وتحرير وتشغيل والعرض بالبث
 خدمات،المباشر واالستعراض وعرض والتأشير على والمشاركةو تغيير وتوزيع
النشر وإعادة إنتاج الوسائط االلكترونية ومحتويات الوسائط المتعددة ومقاطع
 والصور والنصوص والصور،الفيديو واالفالم السينمائية واألفالم الصور
الفوتوغرافية ومحتويات الصوتية والمعلومات عير شبكات الحاسوب العالمية؛
توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات التي أساسھا االنترنت للتمكين من مشاركة
 توفير موقع الكتروني، : تحديدا،محتويات الوسائط المتعددة؛ توفير المنتديات
يمكن مستخدمي الحاسوب من إمكانية تحميل ومشاركة فيديوھات تدار عن طريق
المستخدمين واألفالم والمحتويات األخرى؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات
التي تمكن المستخدمين من تحميل محتويات الوسائط المتعددة؛ تصميم وتطوير
البرمجيات ألعاب الحاسوب وبرمجيات ألعاب الفيديو لالستخدام مع الحواسيب
وأنظمة برامج ألعاب الحاسوب وشبكات الحاسوب؛ خدمات برمجة الحاسوب إليجاد
فيديو وألعاب واقع إضافي ؛ برمجة الحاسوب أللعاب الفيديو؛ تصميم وتعديل
برامج الحاسوب وألعاب الحاسوب لآلخرين؛ خدمات تطوير ألعاب الفيديو؛ خدمات
.تطوير برمجة ألعاب الفيديو
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تاريخ ايداع الطلب:

11/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كوغنيا ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/12/2019
Cognia, Inc.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9115 Westside Parkway, Alpharetta,
Georgia 30009, USA

 ٩١١٥ويستسايد باركواي ،ألفاريتا ،جورجيا ،٣٠٠٠٩
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
42
الصنف
١٦٩٦٣٢

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169632
Class
42

Trademark

COGNIA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات اعتماد وتحديدا وتقييم المنظمات لتحديد ما إذا كانت المنظمات تمتثل للمعايير
المعمول بھا ،خدمات اعتماد وتحديدا وضع وتوفير معايير للمدارس والمقاطعات
العامة وغير العامة لغرض االعتماد ،خدمات اعتماد وتحديدا وتطوير وتقييم واختبار
المعايير الخاصة بالمدارس والمقاطعات العامة وغير العامة لغرض االعتماد ،توفير
برمجيات حاسوبية عبر اإلنترنت وغير قابلة للتنزيل الستخدامھا في تدقيم المشورة
في مجاالت تحسين األنظمة التعليمية العامة وغير العامة وفي توفير خدمات االعتماد
وتحديدا وتقييم المنظمات لتحديد ما إذا كانت المنظمات تمتثل للمعايير المعمول بھا،
مراقبة االمتثال لألنظمة التعليمية العامة ،توفير برمجيات حاسوبية عبر اإلنترنت وغير
قابلة للتنزيل لوضع وجدولة وتنظيم وإدارة وتصحيح وتجميع وتحليل وكتابة تقارير
التقييمات واالختبارات التعليمية ،توفير برمجيات حاسوبية عبر اإلنترنت وغير قابلة
للتنزيل لوضع عناصر اختبار واختبارات تعليمية وقائمة على المعايير وتحرير
وتصحيح وإدارة عناصر اختبار واختبارات تعليمية وقائمة على المعايير وحفظ األمن
وإمكانية الوصول الخاصة بھا ،توفير برمجيات حاسوبية عبر اإلنترنت وغير قابلة
للتنزيل لتنظيم وجدولة دورات االختبار التعليمية ومن أجل جمع وتخزين البيانات
التعليمية عن الدول والمقاطعات والمدارس والفصول والطالب والموظفين ومن أجل
تھيئة وجدولة وإدارة وتصحيح وكتابة التقارير عن نتائج االختبارات التعليمية ومن
أجل تخزين وتحليل وإدارة وضمان مراقبة جودة االختبارات التعليمية ومن أجل تخزين
وتحليل وإدارة وضمان مراقبة جودة نتائج االختبارات التعليمية ومن أجل تخزين
وتحديث البيانات المتعلقة بدالئل اإلجابات والتعليمات الستخدامھا في االختبارات
التعليمية وتصحيح وكتابة تقارير النتائج ،تقييم خدمات اآلخرين لتحديد االمتثال
لمعايير التصديق ،تقييم أوراق اعتماد الطالب لتحديد االمتثال لمعايير التصديق ،توفير
استخدام مؤقت للبرامج الحاسوبية غير القابلة للتنزيل وبرمجيات التقييم متعددة
الوسائط التي يمكن الوصول إليھا من خالل شبكة حاسوبية موزعة في جميع أنحاء
العالم محتوية على عناصر تقييم و/أو وحدات واختبارات ودالئل إجابات وتعليمات
الستخدامھا في إدارة وتصحيح وتحليل وكتابة تقارير نتائج االختبارات التعليمية
القائمة على المعايير ،توفير برمجيات حاسوبية غير قابلة للتنزيل من أجل إدخال
البيانات والتخزين والتحليل والستخدامھا في مجال التعليم من أجل توثيق مالحظات
الفصول في منظمة أو برنامج تعليمي وتقييم كفاءة وجودة البيئة التعليمية ،توفير
برمجيات غير قابلة للتنزيل الستخدامھا في المدارس وأنظمة المدارس ومنظمات
تعليمية أخرى لتحسين فعالية وجودة البيئة التعليمية ومن أجل تسھيل وإدارة وتقييم
وتتبع تقدم الخطط والمھام ذات الصلة ،خدمات اعتماد وتحديدا وتوفير خدمات ضمان
الجودة في مجال التعليم من خالل توفير درجات لغرض تقييم أداء منظمة أو برنامج
تعليمي وإنجاز الطالب ،مقدم خدمة تطبيقات ) (SPAيعرض برمجيات الستخدامھا في
المؤسسات التعليمية لدمج العملية والمحتوى والبيانات والتكنولوجيا في منصة قائمة
على الشبكة تدعم اإلدارة المتكاملة لتحسين المدارس وعمليات االعتماد ومراقبة
االمتثال ،خدمات حاسوبية وتحديدا وباعتبارھا مقدم خدمة تطبيقات في مجال إدارة
المعارف الستضافة برمجيات تطبيقات حاسوبية لغرض تحسين المدارس وخدمات
االعتماد ومراقبة االمتثال ،المشاورة بشأن تحليل السبب الجذري في مجال تحسين
المدارس ،خدمات البرمجيات كخدمة ) (SAASالتي تعرض برمجيات في مجال
تحسين المدارس وعمليات االعتماد ومراقبة االمتثال.

Goods/Services
Accreditation services, namely, evaluating organizations to
determine whether the organizations conform to an established
standard; accreditation services, namely, setting and providing
standards for public and non-public schools and districts for the
purpose of accreditation; accreditation services, namely, developing,
evaluating, and testing standards for public and non-public schools
and districts for the purpose of accreditation; providing on-line, nondownloadable computer software for use in providing consultation in
the fields of improvement of public and non-public education
systems and in providing accreditation services, namely, evaluating
organizations to determine whether the organizations conform to an
established standard; compliance monitoring for public education
systems; providing on-line, non-downloadable computer software for
the creation, scheduling, managing, administration, scoring,
compilation, analysis and reporting of educational assessments and
tests; providing on-line, non-downloadable computer software
programs for creating educational, standards-based test items and
tests, and editing, storing and managing educational standardsbased test items and tests and maintaining security and access
thereto; providing on-line, non-downloadable computer software
programs for arranging and scheduling educational testing sessions,
for compiling and storing educational data on states, districts,
schools, classes, students, and staff, for configuring, scheduling,
administering, scoring, and reporting on the results of educational
tests, for storing, analyzing, managing, and ensuring quality control
of educational tests, for storing, analyzing, managing, and ensuring
quality control of educational test results, and for storing and
updating data related to answer keys and instructions for use in
educational testing, scoring, and reporting results; evaluation of the
services of others to determine conformity with certification
standards; evaluation of credentials of students to determine
conformity with certification standards; providing temporary use of
non-downloadable computer programs and multimedia assessment
software accessed by worldwide distributed computer network
containing assessment items and/or modules, tests, answer keys,
and instructions for use in administering, scoring, analyzing, and
;reporting the results of standards-based educational testing
providing non-downloadable computer software for data entry,
storage, and analysis, for use in the field of education for
documenting classroom observations in an education organization
or program and for evaluating the effectiveness and quality of an
educational learning environment; providing non-downloadable
software for use by schools, school systems, and other educational
organizations for improving the effectiveness and quality of an
educational learning environment and for facilitating, managing,
;evaluating and tracking progress of related plans and tasks
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accreditation services, namely, providing quality assurance services
in the field of education by providing scores for the purpose of
evaluating an education organization's or program's performance
and student's achievement; application service provider (ASP)
featuring software for use by educational institutions to merge
process, content, data and technology into a web-based platform
that supports end to end management of school improvement,
accreditation processes and compliance monitoring; computer
services, namely, acting as an application service provider in the
field of knowledge management to host computer application
software for the purpose of school improvement, accreditation
services and compliance monitoring; consulting on root cause
analysis in the field of school improvement; software as a service
(SAAS) services featuring software in the field of school
improvement, accreditation processes and compliance monitoring.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/468801
Claim Date: 11/06/2019

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٨٨/٤٦٨٨٠١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/١١ :تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

12/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

Applicant Name:
Apple Inc.
.أبل انك
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
امريكا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California
٩٥٠١٤  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
95014
Applicant for
Cedar White Bradley Consulting/Jordan
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
Correspondence
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
Street, Al-Hijaz Towers Center
Trademark
169533
Class
42
42
الصنف
١٦٩٥٣٣

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

Date of

12/12/2019

Goods/Services
Design and development of computer hardware, software, peripherals,
and computer and video games; computer hardware and software
consulting services; computer programming; design of computer
databases; electronic data storage; cloud computing services; rental of
computer hardware, software, and peripherals; providing online nondownloadable software; consultation services for developing computer
systems, databases and applications; computer security and data
security consultancy; data encryption services; providing computer
hardware or software information online; maintenance, repair and
updating of computer hardware, software, peripherals, and applications;
technical support services, diagnosing and troubleshooting of computer
hardware and software problems, and computer help desk services;
website creation, design, and maintenance services; website hosting
services; providing search engines for obtaining data via the internet and
other electronic communications networks; creating indexes of online
information, sites and other resources available on the Internet and other
electronic communications networks; cartography and mapping services;
providing an Internet portal allowing users to preview and download
electronic books, publications, and other documents; providing an
Internet portal allowing users to preview and download electronic books,
publications, and other documents; scientific and technological services;
industrial design services; industrial analysis and research services;
medical research; medical laboratories; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 77891
Claim Date: 14/06/2019
Claiming Colors white, light grey, blue, light green and medium green as
per the specimen filed at the Trademark Office.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية واألجھزة الطرفية
المحلقة بالحواسيب وألعاب الحاسوب والفيديو؛ الخدمات االستشارية المتعلقة
بالعتاد و البرمجيات الحاسوبية؛ برمجة الحاسوب؛ تصميم قواعد البيانات
الحاسوبية؛ تخزين البيانات إلكترونياً؛ خدمات الحوسبة السحابية؛ تأجير العتاد
الحاسوبي والبرمجيات واألجھزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات المباشرة
الين( غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية-)ان
وقواعد البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن
البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن العتاد الحاسوبي
الين(؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد الحاسوبي-والبرمجيات مباشرة )ان
والبرمجيات واألجھزة الطرفية الملحقة والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني
وتشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافھا وإصالحھا
وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمھا
وصيانتھا؛ خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث
للحصول على البيانات عبر اإلنترنت وغيرھا من شبكات التواصل اإللكترونية؛
الين( والمواقع وغيرھا من المصادر-إنشاء فھارس المعلومات المباشرة )ان
المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرھا من شبكات التواصل اإللكترونية؛ خدمات
رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير بوابة على اإلنترنت تسمح لمستخدميھا
رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات وغيرھا من المستندات وتنزيلھا؛ توفير
بوابة على اإلنترنت تسمح لمستخدميھا رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات
وغيرھا من المستندات وتنزيلھا؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات
التصميم الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛
خدمات المختبرات الطبية؛ خدمات تقديم المعلومات والنصح واالستشارات
.المرتبطة بكل ما سبق ذكره
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٧٨٩١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/١٤ :تاريخ االدعاء
 األخضر الفاتح، األزرق، الرمادي الفاتح،العالمة محددة بااللوان ااألبيض
.واألخضر الغامق حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

نيوميسماتيك جارانتي كوربوريشن اوف امريكا

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/12/2019

Date of

Applicant Name:

 ٥٥٠١كوميونيكيشينز باركواي ،ساراسوتا ،فلوريدا ،٣٤٢٤٠
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
42
الصنف
١٦٩٤٤٣

Numismatic Guaranty
Corporation of America
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5501 Communications Parkway, Sarasota,
Florida 34240, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169443
Class
42

Trademark

NGC
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التصنيف والتصديقات للنقود المعدنية

Goods/Services
grading and authentication services for coins
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تاريخ ايداع الطلب:

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بيبر موني جارانتي ،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

23/12/2019

Date of

Applicant Name:

 ٥٥٠١كوميونيكيشينز باركواي ،ساراسوتا ،فلوريدا ،٣٤٢٤٠
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
42
الصنف
١٦٩٤٤١

Paper Money Guaranty,
LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5501 Communications Parkway, Sarasota,
Florida 34240, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169441
Class
42

Trademark

PMG
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التصنيف والتصديقات للنقود الورقية

Goods/Services
grading and authentication services for paper money
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Digital Distribution
Software LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Axiom Town, Dubai Silicon Oasis, 626
Nadd Hessa, P.O Box 9266, Dubai

Goods/Services
Design, development and engineering of computer software
related to the management of distribution networks, including
handling of transactions, the monitoring of stock levels,
administration of loyalty schemes and the oversight of
marketing promotions; design, development and engineering of
mobile applications; maintenance of computer software;
programming of telecommunications software; design,
development and engineering of computer databases; hosting
electronic data storage systems; design, development and
engineering of data storage systems; conversion of data;
monitoring and maintaining databases; cloud computing
services; design and development of online non-downloadable
software; creating indexes of online information, sites and other
resources available on the Internet and other electronic
communications networks; computer hardware and software
consulting services; information, advisory and consultancy
services relating to all of the aforesaid.

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.ديجيتال ديستريبيوشن للحاسب اآللي ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

ب. ص، ند حصة٦٢٦ ، واحة دبي للسيليكون،اكسيوم تاون
 دبي،٩٢٦٦
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169599
Class
42

24/12/2019

42

الصنف

١٦٩٥٩٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تصميم وتطوير وھندسة البرمجيات الحاسوبية المتعلقة بإدارة شبكات التوزيع بما في ذلك
تسيير التعامالت ورصد مستويات المخزون وإدارة برامج الوالء واإلشراف على عمليات
الترويج التسويقية؛ تصميم وتطوير وھندسة تطبيقات األجھزة النقالة؛ صيانة البرمجيات
الحاسوبية؛ برمجة برمجيات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير وھندسة قواعد
البيانات؛ استضافة أنظمة التخزين اإللكتروني للبيانات؛ تصميم وتطوير وھندسة أنظمة
تخزين البيانات؛ تحويل البيانات؛ مراقبة وصيانة قواعد البيانات؛ خدمات الحوسبة السحابية؛
الين( الغير قابلة للتنزيل؛ إنشاء فھارس للمعلومات-تصميم وتطوير البرمجيات المباشرة )ان
الين( والمواقع وغيرھا من الموارد المتاحة على اإلنترنت وغيرھا من شبكات-المباشرة )ان
االتصاالت اإللكترونية؛ خدمات االستشارة المتعلقة بالعتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية؛
.خدمات المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
QIWI PLC
Nationality
: CYPRUS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kennedy 12, Business Centre Kennedy,
2nd Floor, Nicosia, 1087 Cyprus

:تاريخ ايداع الطلب

كيووي بي ال سي
قبرص
شركة اجنبية

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

، نيكوسيا، ان دي فلور٢ ، بزنس سنتر كينيدي،١٢ كينيدي
 قبرص١٠٨٧

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
169327
Class
42
42
الصنف
١٦٩٣٢٧

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/12/2019

Goods/Services
Computer system analysis; technical research, design and
development of network of payment terminals, apparatus and
automated teller machines; conducting technical project
studies; engineering; installation of computer software;
consultancy in the design and development of computer
hardware; computer software consultancy; updating of
computer software; scientific and technological services and
research and design relating thereto; maintenance of computer
software; conversion of computer programs and data, other
than physical conversion; computer system design; computer
rental; rental of computer software; design and development of
hardware and software used in payment terminals, apparatus
and automated teller machines; computer software design;
computer programming for payment terminals, apparatus and
automated teller machines; surveying.
Special condition: The trademark is specified in colors: White
and Orange

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تحليل نظام الكمبيوتر؛ األبحاث التقية؛ تصميم وتطوير شبكة من محطات الدفع ؛ آالت
وأجھزة الصراف اآللي؛ إجراء دراسات المشاريع التقنية؛ الھندسة؛ تحميل برامج حاسوبية؛
استشارات في مجال تصميم وتطوير أجھزة الحاسوب؛ استشارات برامج الحاسوب؛ تحديث
برامج الحاسوب؛ الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا؛ صيانة
برامج الحاسوب؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب بخالف التحويل المادي؛ تصميم انظمة
الحاسوب؛ تأجير اجھزة حاسوب؛ تأجير برامج الحاسوب؛ تصميم وتطوير األجھزة والبرامج
 آالت وأجھزة الصراف اآللي؛ تصميم البرامج الحاسوبية؛،المستخدمة في محطات الدفع
. آالت وأجھزة الصراف اآللي؛ المسح،برمجة الكمبيوتر لمحطات الدفع

 األبيض و البرتقالي: العالمة محددة باأللوان:اشتراطات خاصة

314

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MBC IP FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169498
Class
42

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات، مدينة دبي لإلعالم، الطابق الخامس،مبنى ام بي سي
العربية المتحدة

42

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and software,
Authenticating works of art, computer hardware (consultancy in the
design and development of), computer programming, computer
rental, Computer programs (duplication of), computer software
consultancy, Installation of computer software, Maintenance of
computer software, computer software (updating of ), computer
system analysis, computer system design, computer virus protection
services, construction drafting, consultancy (computer software ),
consultancy in the design and development of computer hardware,
conversion of data or documents from physical to electronic media,
cosmetic research, creating and maintaining websites for others,
data conversion of computer programs and data [not physical
conversion], Décor (design of interior ), Design (computer system ),
Design of interior décor, Design services (packaging), Dress
designing, Digitization of documents [scanning], Duplication of
computer programs, Environmental protection (research in the field
of ), Forecasting (weather), Graphic arts designing , Handwriting
analysis [graphology], Activating computer sites [web
sites],Installation of computer software, Maintaining (creating and )
web sites for others, Maintenance of computer software,
Meteorological information, Monitoring of computer systems by
remote access, packaging design, quality control, Recovery of
computer date, Rental (Computer ), Rental of computer software,
Rental of web servers, Research and development for others, Search
engines (Providing ), for the internet, Servers (Rental of Web),
Software design (Computer ), Software (Rental of computer),
Software(Updating of computer), Studies (Technical project),
Technical research, Urban planning, Valuation of standing timber
(Quality), Vehicle roadworthiness testing, weather forecasting, works
of art (Authenticating)

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٤٩٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التحاليل و،الخدمات العلمية و التقنية و خدمات البحث و التصميم المتعلقة بھا
 توثيق االعمال،  خدمات تصميم و تطوير عتاد و برامج الكمبيوتر،األبحاث الصناعية
،  برمجة الكمبيوتر،  استشارات في مجال تصميم و تطوير معدات الكمبيوتر، الفنية
 تحميل، استشارات برامج الكمبيوتر، نسخ برامج الكمبيوتر،تأجير اجھزة الكمبيوتر
 تحليل أنظمة، تحديث برامج الكمبيوتر، صيانة برامج الكمبيوتر،برامج الكمبيوتر
 رسم،  خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات، تصميم انظمة كمبيوتر،الكمبيوتر
 االستشارات في، االستشارات في برامج الكمبيوتر، تصاميم و مخططات اإلنشاء
 تحويل البيانات أو الوثائق من اوساط مادية الى، تصميم و تطوير معدات الكمبيوتر
،  إنشاء و صيانة المواقع على شبكة االنترنت لآلخرين،  ابحاث التجميل، الكترونية
 تصميم الديكور،[تحويل بيانات برامج الكمبيوتر و معلوماته ]تحويل غير مادي
 خدمات تصميم العبوات،  تصميم الديكور الداخلي،  تصميم أنظمة الكمبيوتر، الداخلي
، نسخ برامج الكمبيوتر،[ تحويل بيانات الوثائق الى رقمية ]مسح، تصميم االزياء،
،  تصميم الفنون التخطيطة،  التنبؤ باألحوال الجوية، أبحاث في مجال حماية البيئة
 إنشاء و،  تحميل برامج كمبيوتر،  تفعيل مواقع االنترنت، تحليل الخطوط اليدوية
 المعلومات عن، صيانة برامج الكمبيوتر،صيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين
 تصميم، مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد، االحوال الجوية
 تاجير، تاجير اجھزة كمبيوتر، استرجاع بيانات الكمبيوتر، مراقبة الجودة،العبوات
 تزويد محركات، البحث و التطوير لآلخرين،  تاجير خوادم الشبكة،برامج كمبيوتر
 تاجير برامج،  تصميم برامج كمبيوتر،  تاجير خوادم الشبكة،بحث على اإلنترنت
 تخطيط، االبحاث التقنية، دراسات المشاريع التقنية، تحديث برامج كمبيوتر، كمبيوتر
 التنبؤ، اختبار كفاءة المركبات على الطرق،  التقييم النوعي للغابات الدائمة،المدن
. توثيق االعمال الفنية، باالحوال الجوية
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Date of

02/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Wafia Creative
Foundation for Graphic
Design
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Wadi Saqra -132- Arar St Amman -Jordan,
P.O.Box: 9192, 11196
Applicant for
P.O.Box 9192 -11196 Wadi Saqra -132Correspondence
Arar St Amman -Jordan
Trademark
169565
Class
42

02/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة الوافية االبداعية للتصميم الجرافيكي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

،  شارع عرار عمان االتردن١٣٢ وادي صقره
١١١٩٦ ,٩١٩٢:ب.ص
 شارع عرار عمان١٣٢  وادي صقره١١١٩٦ -٩١٩٢ ب.ص
االتردن
42
الصنف
١٦٩٥٦٥

Goods/Services
Graphic design; commercial art design; computer-aided design;
consultancy relating to the creation and design of web sites for ecommerce; design and development of computer database
programs; consultancy relating to the design and development of
information and communications technology; consultancy
relating to the design of homepages and Internet sites; creation
and development of computer programs for data processing;
creation, design, development, and maintenance of web sites;
design and construction planning services and consultancy
relating thereto; design consultancy; computer software design;
design and development of image processing software;
providing information in the field of product design; design of
interior decor; design of new products; design services; hosting
computer sites [web sites]; maintenance of software used in the
field of e-commerce; programming of software for database
management; quality control.
Claiming Colors black and deep sky blue as per the specimen
filed at the Trademark Office

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تصميم جرافيكي; تصميم الفنون التخطيطية; خدمات تصميم بمساعدة الحاسوب; استشارات
تتعلق بإنشاء وتصميم مواقع إنترنت من أجل التجارة اإللكترونية;تطوير وصيانة برمجيات
قواعد بيانات الحواسيب;استشارات تتعلق بتصميم وتطوير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت; استشارات تتعلق بتصميم الصفحات الرئيسية ومواقع اإلنترنت; إنشاء وتطوير
برامج حاسوبيه لمعالجه البيانات; إنشاء المواقع على شبكة االنترنت وتصميمھا وتطويرھا
;وصيانتھا; خدمات تصميم وتخطيط اإلنشاءات واستشارات ترتبط بھا; استشارات تصميم
تصميم برامج حاسوب; تصميم وتطوير برمجيات معالجه الصور ; توفير معلومات في
;مجال تصميم المنتجات; تصميم الديكور الداخلي; تصميم المنتجات الجديدة; خدمات تصميم
تفعيل مواقع االنترنت; صيانة البرمجيات المستخدمة في مجال التجارة الكترونيه; برمجة
.برمجيات إلدارة قواعد البيانات; مراقبة الجودة

العالمة محددة بااللوان االزرق السماوي واللون االسود حسب النموذج المودع لدى مسجل
.العالمات التجارية
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Date of

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

:تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

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

٩٥٠١٤  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169589
Class
42

07/01/2020

42

الصنف

١٦٩٥٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

IPAD
Goods/Services
Computer software design; computer system analysis;
computer system design; computer software consultancy;
computer technology consultancy; computer programming;
computer security and data security consultancy; consultancy
in the design and development of computer hardware; creating
and maintaining web sites for others; creating and designing
website based indexes of information for others; data
encryption services; development of computer platforms;
electronic data storage; electronic monitoring of personally
identifying information to detect identify theft via the internet;
hosting computer sites; information technology consultancy;
providing computer hardware or software information online;
installation of computer software; maintenance of computer
software; monitoring of computer systems by remote access;
monitoring of computer systems to detect breakdowns;
monitoring of computer systems for detecting unauthorized
access or data breach; recovery of computer data; providing
online non-downloadable software; technological research;
technological consultancy; telecommunications technology
consultancy; updating of computer software; unlocking of
mobile phones; website design consultancy; cartography
services; cloud computing services; rental of computer
hardware and software.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تصميم برامج كمبيوتر؛ تحليل أنظمة كمبيوتر؛ تصميم أنظمة كمبيوتر؛ االستشارات في مجال
برامج الكمبيوتر؛ االستشارات في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛
االستشارات في مجال أمن الكمبيوتر والبيانات؛ االستشارات في مجال تصميم وتطوير أجھزة
الكمبيوتر؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ إنشاء فھارس مبنية على
المواقع اإللكترونية تتضمن معلومات عن اآلخرين وتصميمھا؛ خدمات تشفير البيانات؛ تطوير
المنصات الحاسوبية؛ تخزين البيانات الكترونياً؛ المراقبة اإللكترونية لمعلومات التعريف
الشخصية للكشف عن عمليات سرق الھويات عبر اإلنترنت؛ تفعيل مواقع اإلنترنت؛
الين( حول-االستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ توفير المعلومات المباشرة )أن
أجھزة أو برامج الكمبيوتر؛ تحميل برامج كمبيوتر؛ صيانة برامج كمبيوتر؛ مراقبة أنظمة
الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد؛ مراقبة األنظمة الحاسوبية للكشف عن األعطال؛
مراقبة األنظمة الحاسوبية للكشف عن الدخول غير المصرح أو خرق للبيانات؛ استرجاع
الين(؛ األبحاث التكنولوجية؛-بيانات الحاسوب؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل مباشرة )أن
االستشارات التكنولوجية؛ االستشارات في مجال تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية؛
تحديث برامج كمبيوتر؛ فتح الھواتف النقالة المقفلة؛ استشارات في تصميم مواقع شبكة
.اإلنترنت؛ خدمات رسم الخرائط؛ خدمات الحوسبة السحابية؛ تأجير أجھزة وبرامج كمبيوتر
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تاريخ ايداع الطلب:

08/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الفكرة الحديثة للتصميم الداخلي

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

االردن
ذ .م  .م
عمان اللويبدة  ،ص.ب١١٩١٠ ,١٥٢١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩١٠ -١٥٢١عمان اللويبدة

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٥٦

اعالن الجريدة الرسمية

08/01/2020

Date of

Applicant Name:

Modern Concept Interior
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -lwabdeh , P.O.Box: 1521, 11910

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التصميم الداخلي والديكور
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه

42

Applicant for
P.O.Box 1521 -11910 amman -lwabdeh
Correspondence
Trademark
169556
Class
42

Goods/Services
Interior design and decoration
The registration of this mark does not give owners the right to
use common word if used separately from the mark

318

Date of

اعالن الجريدة الرسمية

14/01/2020

Applicant Name:
ABB Schweiz AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bruggerstrasse 66, 5400 Baden,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169645
Class
42

14/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ايه بي بي شويز ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بادن٥٤٠٠ ،٦٦ بروغرستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
١٦٩٦٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

PrimeGear ZX0
Goods/Services
Engineering services relating to industrial power distribution
equipment; monitoring the operation, condition, and status of
industrial power distribution equipment; technical testing and
quality control services; consultancy relating to technological
services in the field of power and energy supply.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 10893/2019
Claim Date: 19/08/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مراقبة تشغيل وحالة ووضع،الخدمات الھندسية المتعلقة بمعدات توزيع الطاقة الصناعية
، خدمات االختبار )الفحص( الفني ومراقبة الجودة،معدات توزيع الطاقة الصناعية
.االستشارات المتعلقة بالخدمات التكنولوجية في مجال الطاقة وإمدادات الطاقة
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/١٠٨٩٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/١٩ :تاريخ االدعاء
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

14/01/2020

Applicant Name:
ABB Schweiz AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bruggerstrasse 66, 5400 Baden,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169644
Class
42

14/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ايه بي بي شويز ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بادن٥٤٠٠ ،٦٦ بروغرستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
١٦٩٦٤٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

PrimeGear ZX2
Goods/Services
Engineering services relating to industrial power distribution
equipment; monitoring the operation, condition, and status of
industrial power distribution equipment; technical testing and
quality control services; consultancy relating to technological
services in the field of power and energy supply.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 10896/2019
Claim Date: 19/08/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مراقبة تشغيل وحالة ووضع،الخدمات الھندسية المتعلقة بمعدات توزيع الطاقة الصناعية
، خدمات االختبار )الفحص( الفني ومراقبة الجودة،معدات توزيع الطاقة الصناعية
.االستشارات المتعلقة بالخدمات التكنولوجية في مجال الطاقة وإمدادات الطاقة
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/١٠٨٩٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/١٩ :تاريخ االدعاء
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Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

fintech jordan for
information systems
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman , king hussein business park
building , king abidallah the second st, .,
building no . 10, P.O.Box: 84, 11821

Goods/Services
development of information systems
The registration of the treadmark does not give the owners the
exclusive right to use (Jordan, Fintech,Bay) separately from the
mark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة فينتك االردن النظمة المعلومات ذات مسؤولية محدودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

 شارع الملك عبد ﷲ،  مجمع الملك الحسين لالعمال، عمان
١١٨٢١ ,٨٤:ب. ص، ١٠  بناية رقم، الثاني ابن الحسين
،  عمان١١١٨١ -٢٣٤٧ ب.مكتب خليفة ومشاركوه ص
٣  شارع ابن عربين بناية خليفة رقم، شميساني

Applicant for
Correspondence
Trademark

Khalifa office and its associates P.O.Box
2347 -11181 amman shmeisani , ibn arabi
st , khalifah building , no .3
169513
Class
42

03/02/2020

42

الصنف

١٦٩٥١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير انظمة المعلومات
,Jordan ) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال
( بمعزل عن العالمةBay,Fintech
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/02/2020

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

شركة درزه للتصميم ذ.م.م
االردن
ذ .م  .م
عمان -جبل عمان  ،ص.ب١١١٨١ ,٢٨٢٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨١ -٢٨٢٦عمان -جبل عمان

رقم العالمة التجارية

١٦٩٦٤٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التصميم

الصنف

13/02/2020

Date of

Applicant Name:
Derzeh Design Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -jabal amman , P.O.Box: 2826,
11181

42

Applicant for
P.O.Box 2826 -11181 Amman -jabal
Correspondence
amman
Trademark
169647
Class
42

Goods/Services
Designing services
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

07/03/2019

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

روان عيسى سعيد نصير
االردن
مؤسسة فردية
عمان -الدوار السابع  ،ص.ب١١٨١٣ ,٧١٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨١٣ -٧١٧عمان -الدوار السابع

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٨٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

07/03/2019

Date of

Applicant Name:
Rawan Issa Saeed Nuseir
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -seventh circle , P.O.Box: 717,
11813

43

Applicant for
P.O.Box 717 -11813 amman -seventh
Correspondence
circle
Trademark
169485
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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Date of

18/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Skyscanner Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Floor 6, The Avenue 1 Bedford Avenue
London WC1B 3AU, UK, P.O.Box: 841153,
11184

:تاريخ ايداع الطلب

سكايسكنار ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

٣ بي١  دبليو سي،  لندن، بيدفورد افينيو١ ، ذا افينيو،٦ فلور
١١١٨٤ ,٨٤١١٥٣:ب. ص،  المملكة المتحدة،ايه يو
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169430
Class
43

18/11/2019

43

الصنف

١٦٩٤٣٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

SKYSCANNER
Goods/Services
Booking of temporary accommodation; agency services for
booking temporary accommodation; information and booking
services in relation to temporary accommodation provided from
an Internet website; providing information relating to temporary
accommodation via means of a global computer network;
information relating to temporary accommodation provided
online from a computer database; information relating to
temporary accommodation accessible via a mobile phone
utilising wireless application protocol technology; restaurant
booking services; provision of information relating to
restaurants and bars
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003401092
Claim Date: 21/05/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات وكاالت حجز اإلقامة المؤقتة ؛ خدمات المعلومات،خدمات حجز االقامة المؤقته
والحجز فيما يتعلق باإلقامة المؤقته المقدمة من موقع على شبكة اإلنترنت ؛ خدمات توفير
المعلومات المتعلقة باإلقامة المؤقته عبر شبكة كمبيوتر عالمية ؛ خدمات المعلومات المتعلقة
باإلقامة المؤقته المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر ؛ خدمات المعلومات
المتعلقة باإلقامة المؤقته التي يمكن الوصول إليھا عبر الھاتف المحمول باستخدام تقنية
بروتوكول التطبيقات الالسلكية ؛ خدمات حجز المطاعم ؛ خدمات توفير المعلومات المتعلقة
, بالمطاعم والبارات

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٤٠١٠٩٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٢١ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

19/11/2019

اسم طالب التسجيل:

طارق معاذ داود عبادي

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن  ،ص.ب١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
١٦٩٤٦٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاھي ،الكافيتريات ،تقديم الطعام والشراب ،المطاعم ،المطاعم )مطاعم يقوم فيھا الشخص
بخدمة نفسه( ،المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة.
مع المطالبة بااللوان البني ودرجاته واالسود والرمادي واالصفر واالحمر الفاتح.
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات )،(Chimney
) (Cakeإذا وردت بمعزل عن العالمة.

19/11/2019

Date of

Applicant Name:

Tareq Moath Dawood
Abbadi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
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
169469
Class
43

Trademark

Goods/Services
;Cafes; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants
Restaurants (Self-service –); Snack-bars.
Claiming brown & its' shades, black, grey, yellow and light red
colors.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words (Cake), (Chimney) if used
separately from the Mark.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

اسم طالب التسجيل:

روباتا ريستورانتس ليمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Robata Restaurants
Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11-13 Charlotte Street, London W1T 1RH
United Kingdom

 ١٣-١١تشارلوت ستريت ،لندن دبليو  ١تي  ١آر أتش،
المملكة المتحدة
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤١٠

05/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169410
Class
43

Trademark

ROKA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم؛ خدمات الحانات ]البارات[؛ خدمات المقاھي؛ خدمات التزويد بالطعام
والشراب؛ تقديم الطعام والشراب.

Goods/Services
Restaurant services; bar services; cafe services; catering
services; provision of food and drink.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/12/2019

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

أزومي ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Azumi Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11-13 Charlotte Street, London W1T 1RH
United Kingdom

 ١٣-١١تشارلوت ستريت ،لندن دبليو  ١تي  ١آر أتش،
المملكة المتحدة
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٥١

الصنف

05/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169351
Class
43

Trademark

ZUMA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم؛ خدمات الحانات ]البارات[؛ خدمات المقاھي؛ خدمات التزويد بالطعام
والشراب؛ تقديم الطعام والشراب.

Goods/Services
Restaurant services; bar services; cafe services; catering
services; provision of food and drink.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٧٦

10/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم وخدمات سالسل المطاعم على شكل خدمات إدارة الطعام في المطاعم؛
خدمات المطاعم التي تقدم البوفيھات وخدمات مطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم تقديم الوجبات
الخفيفة وخدمات المقاھي وأماكن تناول القھوة؛ خدمات أماكن تناول المشروبات؛ مقاھي
تقديم وشرب القھوة؛ مقاھي تقديم الشاي؛ أماكن تناول عصير؛ مطاعم تقديم وتناول الوجبات
الخفيفة؛ خدمات المطاعم التي تقدم الوجبات التي يتم تناولھا في الخارج؛ خدمات التزويد
بالطعام والشراب؛ خدمات إعداد األطعمة والمشروبات

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169376
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services and restaurant chain services in the nature
of restaurant food management services; buffet restaurant
services, self-service restaurant, snack bar, coffee shop and
cafe services; drinking establishment services; coffee bars; tea
;bars; juice bars; snack bars; carry-out restaurant services
catering services; food and beverage preparation.
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Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Lusail Real Estate Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -al jardenz -wasfi al tal str,
P.O.Box: 2503, 11821
Applicant for
P.O.Box 2503 -11821 amman -al jardenz Correspondence
wasfi al tal str
Trademark
169569
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink

43

19/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة لوسيل التجارية
االردن
 م.  م.ذ
١١٨٢١ ,٢٥٠٣:ب. ص، ش وصفي التل- الجاردنز- عمان

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

ش وصفي التل- الجاردنز-  عمان١١٨٢١ -٢٥٠٣ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٦٩٥٦٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

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

ويز إير ھنغاري كي إف تي.
ھنغاريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١١٠٣بودابست  ،كوير أوتكا  / ٢أيه.بي.أي بي .آي آي -
في،.ھنغاريا

22/12/2019

Applicant Name:
WIZZ Air Hungary Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1103 Budapest, Koer utca 2/A. B. ep. II-V.,
Hungary

)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
169333
Class
43
43
الصنف
١٦٩٣٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التزود بالطعام والشراب؛ خدمات اإلقامة المؤقتة؛ خدمات حجز الفنادق؛ معلومات عن
الفنادق؛ خدمات الفنادق؛ حجز اإلقامة في الفنادق؛ الفنادق والنزل وبيوت الراحة؛ أماكن
إقامة للعطالت والسياح.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Food and drink catering; Temporary accommodation; Hotel
reservations; Hotel information; Hotel services; Booking of
hotel accommodation; Hotels, hostels and boarding houses,
holiday and tourist accommodation.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

فيرا فالنتينفنا جيرافيا
االردن
مؤسسة فردية
عمان -الصويفية  ،ص.ب١١٩١٠ ,١٥٢١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩١٠ -١٥٢١عمان -الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

09/01/2020

Date of

Applicant Name:
Vera . V.P . jerovaya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -al swaifiya , P.O.Box: 1521, 11910

43

Applicant for
P.O.Box 1521 -11910 Amman -al swaifiya
Correspondence
Trademark
169507
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Saryeat Al Aqaba for
Operating and
Managing Hotels and
Tourism Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Aqaba - K .Hussein str, P.O.Box: 970,
77110

13/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سارية العقبة الدارة وتشغيل الفنادق
م.م.واالستثمارات السياحية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
٧٧١١٠ ,٩٧٠:ب. ص، شارع الملك حسين- العقبة

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

شارع الملك حسين-  العقبة٧٧١١٠ -٩٧٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 970 -77110 Aqaba - K .Hussein
Correspondence
str
Trademark
169461
Class
43

Goods/Services
Hotel services, motel services, provision of accommodation;
temporary accommodation services; reservation services for
| hotel accommodation and for other accommodation; holiday
Information and planning relating to accommodation
restaurant and coffee shop services; catering services for the
provision of food and drink; provision of conference, meeting
and exhibition facilities; hotel check-in and check-out
services; electronic information services relating to hotels;
advisory and consultancy services relating to the aforesaid

43

الصنف

١٦٩٤٦١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الفنادق وخدمات الفنادق الصغيرة « تقديم وتأمين السكن « خدمات
اإلقامة المؤقتة « خدمات الحجز لإلقامة بالفنادق وأماكن اخرى « خدمات
« تقديم المعلومات عن اإلجازات والتخطيط فيما يتعلق باإلقامة المؤقته
خدمات المقاھي وخدمات تقديم الطعام والشراب « تقديم التسھيالت
للمؤتمرات واالجتماعات والمعاراض ؛« خدمات استقبال وتوديع نزالء
واالستشارات فيما يتعلق بالخدمات المذكورة أعاله
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تاريخ ايداع الطلب:

11/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اوستن لالستثمارات السياحية

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ام اذينة شارع الرمادي عمارة الناصرية، ١٦
ص.ب١١١٩٠ ,٩٧٢١٦٧:
ص.ب  ١١١٩٠ -٩٧٢١٦٧عمان ام اذينة شارع الرمادي
عمارة الناصرية١٦
43
الصنف
١٦٩٥١٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطاعم  ,خدمات الحانات )البارات( ,التزويد بالطعام و الشراب ,المقاھي ,مطاعم تقديم
الوجبات الخفيفة

11/02/2020

Date of

Applicant Name:

Applicant name for
Tourism Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -um uthina /ramdi st .bld #16,
P.O.Box: 972167, 11190
Applicant for
P.O.Box 972167 -11190 Amman -um
Correspondence
uthina /ramdi st .bld #16
Trademark
169518
Class
43

Goods/Services
)Restaurants, Bar services,Catering (food & drink
CafesSnack-Bars
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تاريخ ايداع الطلب:

11/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اوستن لالستثمارات السياحية

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ام اذينة شارع الرمادي عمارة الناصرية، ١٦
ص.ب١١١٩٠ ,٩٧٢١٦٧:
ص.ب  ١١١٩٠ -٩٧٢١٦٧عمان ام اذينة شارع الرمادي
عمارة الناصرية١٦
43
الصنف
١٦٩٥١٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطاعم ,خدمات الحانات )البارات( التزويد بالطعام و الشراب  ,المقاھي,
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

11/02/2020

Date of

Applicant Name:

Applicant name for
Tourism Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -um uthina /ramdi st .bld #16,
P.O.Box: 972167, 11190
Applicant for
P.O.Box 972167 -11190 Amman -um
Correspondence
uthina /ramdi st .bld #16
Trademark
169517
Class
43

Goods/Services
)Restaurants Bar services Catering (food & drink
Cafes Snack-Bars
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Date of

19/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Fig Tree For Restaurants
Tourist Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Abdoun -TAJ- Lifestyle Center -Terrace 2
-Little Italy , Amman, P.O.Box: 710150,
11171
Applicant for
P.O.Box 710150 -11171 ◌ِ ◌Abdoun
-TAJِ
Correspondence
Lifestyle Center -Terrace 2 -Little Italy
Trademark
169562
Class
43

Goods/Services
food and Beverages Services

19/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة شجرة التين للمطاعم السياحية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، المطعم االيطالي- طابق الترس الثاني- تاج مول- عبدون
١١١٧١ ,٧١٠١٥٠:ب. ص، عمان
طابق الترس- تاج مول-  عبدون١١١٧١ -٧١٠١٥٠ ب.ص
المطعم االيطالي- الثاني
43
الصنف
١٦٩٥٦٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب

335

تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

باسل احمد محمود مومني

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -تالع العلي  ،ص.ب١٨١١١ ,٥٢٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٨١١١ -٥٢٧عمان -تالع العلي

رقم العالمة التجارية

١٦٩٣٧٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

27/02/2020

Date of

Applicant Name:

Basil Ahmad Mahmood
Momani
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman --tla'a al ali , P.O.Box: 527, 18111

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 527 -18111 Amman --tla'a al ali
Correspondence
Trademark
169373
Class
43

Goods/Services
providing food and drinks services
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

01/05/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة المالك االزرق للعناية بالبشرة ذ.م.م

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

االردن
ذ .م  .م
عمان -شارع فوزي القاقوجي  ،ص.ب١١١٨١ ,٢٩٧٨:

عنوان التبليغ

عمان -شارع فوزي القاقوجي  ،ص.ب١١١٨١ ,٢٩٧٨:

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٦١

01/05/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات العناية الصحية والعناية بالتجميل لالنسان او الحيوان
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه

AL Malak Al Azraq for skin
care LLC.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Fawzy al kawkje , P.O.Box: 2978,
11181

44

Applicant for
Amman -Fawzy al kawkje , P.O.Box: 2978,
Correspondence
11181
Trademark
169561
Class
44

Goods/Services
hygineci and beauty for human begin or animals
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general and descriptive if used separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

اسم طالب التسجيل:

مختبر المسح التشخيصي الطبي

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

االردن
ذ .م  .م
عمان ،الرابية  ،عمان  ،ص.ب١١١٧١ ,٧١٣٤٥٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٧١ -٧١٣٤٥٥عمان ،الرابية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٤٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مختبرات طبية

26/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Medical Quest Diagnostic
Lab Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, alrabiya , Amman, P.O.Box:
713455, 11171

44

Applicant for
P.O.Box 713455 -11171 Amman, alrabiya
Correspondence
Trademark
169403
Class
44

Goods/Services
Medical labs
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

31/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة االنطباع االول لمستحضرات التجميل ذ.م.م.

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

االردن
ذ .م .م
ص.ب  ١١٨٢٢ -٢٠عمان -عبدون

first impression for beauty
products L.t.c
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
P.O.Box 20 -11822 Amman-Abdoun

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢٢ -٢٠عمان -عبدون

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٧٦

Applicant for
P.O.Box 20 -11822 Amman-Abdoun
Correspondence
Trademark
169576
Class
44

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صالونات تجميل  -العناية باظافر اليدين  -صالونات تسريح الشعر .

الصنف

31/12/2019

Date of

Applicant Name:

44

Goods/Services
)beauty salons -manicuring- salons (hairdressing
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تاريخ ايداع الطلب:

19/01/2020

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

سيما جورج عيسى بوشه
االردن
مؤسسة
عمان  /ام اذينة  ،ص.ب١١٨٢١ ,٣٢٠٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٣٢٠٩عمان  /ام اذينة

رقم العالمة التجارية

١٦٩٥٥٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات صالون سيدات

اعالن الجريدة الرسمية

19/01/2020

Date of

Applicant Name:
sima george issa bosheh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / um othina, P.O.Box: 3209, 11821

الصنف

44

Applicant for
P.O.Box 3209 -11821 amman / um othina
Correspondence
Trademark
169550
Class
44

Goods/Services
beauty salon services

340

Date of

19/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
arab center for stem cells
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ madina munawara st- building
247, P.O.Box: 11953, 2828
Applicant for
n P.O.Box 2828 -11953 tla'al ali hamdan
Correspondence
street khalifat 38
Trademark
169636
Class
44

Goods/Services
Medical services relating to the removal, treatment and
processing of stem cells sumbilical cord blood . human cells ,
stem cells and bone medical services relating to the removal ,
treatment and processing of human blood ,
The registration of this mark does not give owners the right to
use word ()مختبراتif used separately from the mark

44

19/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة المركز العربي للخاليا الجذعية ذ
االردن
 م. م.ذ
٢٨٢٨ ,١١٩٥٣:ب. ص، ٢٤٧ شارع المدينة المنوره بنايه

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

٣٨  تالع العلي حمدان خليفات١١٩٥٣ -٢٨٢٨ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٦٩٦٣٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات طبية تتعلق بسحب، خدمات طبية تتعلق بسحب ومعالجة وتحضير الخاليا الجذعية
ومعالجة وتحضير دم االنسان ودم الحبل السري والخاليا البشرية والخاليا الجذعية ونقي
العظم
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )مختبرات( بمعزل عن
العالمه
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Date of

19/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
arab center for stem cells
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/madina menawara st-building 247,
P.O.Box: 11953, 2828
Applicant for
P.O.Box 2828 -11953 tla 'al ali hamdan
Correspondence
street khaifat 38
Trademark
169637
Class
44

Goods/Services
Medical services relating to the removal, treatment and
processing of stem cells sumbilical cord blood . human cells ,
stem cells and bone medical services relating to the removal ,
treatment and processing of human blood ,
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (laboratories)if used separately from the mark

19/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة المركز العربي للخاليا الجذعية ذ
االردن
 م.  م.ذ

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

,١١٩٥٣:ب. ص، ٢٤٧ شراع المدينة المنورة بناية/ عمان
٢٨٢٨
٣٨  تالع لعلي حمدان الخليفات١١٩٥٣ -٢٨٢٨ ب.ص
44

الصنف

١٦٩٦٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات طبية تتعلق بسحب، خدمات طبية تتعلق بسحب ومعالجة وتحضير الخاليا الجدعية
ومعالجة وتحضير دم االنسان ودم الحبل السري والخاليا البشرية والخاليا الجذعية ونقي
العظم
laboratories) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
(بمعزل عن العالمه
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Date of

23/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Near East Medical
Laboratory Services Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jabal Amman -130 zahran street, AMMAN,
P.O.Box: 830200, 11183

23/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الشرق االدنى للخدمات المخبرية الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

,٨٣٠٢٠٠:ب. ص،  عمان،  شارع زھران١٣٠- جبل عمان
١١١٨٣

Applicant for
P.O.Box 830200 -11183 Jabal Amman -130
 شارع زھران١٣٠-  جبل عمان١١١٨٣ -٨٣٠٢٠٠ ب.ص
Correspondence
zahran street
Trademark
169593
Class
44
44
الصنف
١٦٩٥٩٣

Goods/Services
Laboratory Medical Services
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (care)if used separately from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات مخبرية طبية
( بمعزل عنcare) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

01/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سابا وشركاھم للملكية الفكرية 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

Applicant Name:

Saba & Co. Intellectual
Property
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 11-9421 Beirut, Lebanon

ص.ب٩٤٢١ .ـ ١١بيروت ،لبنان

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٤٦٤

01/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

45

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات القانونية ،بما يتضمن خدمات الملكية الفكرية القانونية؛ خدمات تقديم االستشارات
في الملكية الفكرية ،بما يتضمن خدمات األبحاث عن الملكية الفكرية وخدمات إعداد المسودات
واإليداع والمتابعة القضائية والتسجيل واالعتراض واإللغاء والفسخ واإلبطال واإلبقاء على
والتجديد واإلنفاذ للحقوق؛ خدمات تقديم المعلومات والنصائح القانونية ،بما يتضمن خدمات
تقديم المعلومات والنصائح المتعلقة بالملكية الفكرية؛ خدمات وكاالت الملكية الفكرية ،بما في
ذلك العالمات التجارية وبراءات االختراع والتصاميم وأسماء النطاق وخدمات وكاالت حقوق
التأليف؛ األبحاث المتعلقة بالتعديات على الملكية الفكرية؛ خدمات األبحاث القانونية وخدمات
تقصي الحقائق والقيام بالعناية الواجبة

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169464
Class
45

Trademark

Goods/Services
;Legal services, including legal intellectual property services
intellectual property consultancy services, including intellectual
property searching, drafting, filing, prosecution, registration,
opposition, cancellation, revocation, invalidation, maintenance,
renewal and enforcement services; legal advisory and
information services, including intellectual property advisory
and information services; intellectual property agency services,
including trade mark, patent, design, domain name and
copyright agency services; research concerning intellectual
property infringements; legal research, fact finding and due
diligence services

344

تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٣٤٨

10/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت؛ خدمات توفير المواقع اإللكترونية على
شبكة اإلنترنت لغايات التواصل االجتماعي إلكترونيا؛ خدمات توفير قواعد بيانات الحاسوب
إلكترونيا عبر اإلنترنت وقواعد البيانات التي يمكن البحث بھا إلكترونيا عبر اإلنترنت في
مجاالت الترفيه؛ خدمات التواصل االجتماعي عبر الشبكات من خالل اإلنترنت والتي تسمح
للمستخدمين بالتواصل ومشاركة وتخزين ،وإرسال ومشاھدة وتحميل النصوص والصور
والمحتويات الصوتية والمرئية ومواد الوسائط المتعددة األخرى؛ خدمات ترخيص حقوق
الملكية الفكرية

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Correspondence

45

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169348
Class
45

Trademark

Goods/Services
Online social networking services; providing a website on the
internet for the purpose of social networking; providing on-line
computer databases and on-line searchable databases in the
fields of entertainment; internet based social networking
services allowing users to communicate and share, store,
transmit, view, and download text, images, audio and video
content, and other multimedia materials; licensing of intellectual
property rights.

345

Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Digital Distribution
Software LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Axiom Town, Dubai Silicon Oasis, 626
Nadd Hessa, P.O Box 9266, Dubai

Goods/Services
Licensing services; Licensing of computer software, including
downloadable and non-downloadable software used for
managing distribution networks including handling of
transactions, the monitoring of stock levels, administration of
loyalty schemes and the oversight of marketing promotions;
licensing of databases; providing information, advisory and
consultancy services in relation to all of the aforesaid.

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.ديجيتال ديستريبيوشن للحاسب اآللي ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

ب. ص، ند حصة٦٢٦ ، واحة دبي للسيليكون،اكسيوم تاون
 دبي،٩٢٦٦
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169600
Class
45

24/12/2019

45

الصنف

١٦٩٦٠٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترخيص؛ الترخيص للبرمجيات الحاسوبية بما في ذلك البرمجيات القابلة للتنزيل
وتلك الغير قابلة للتنزيل المستخدمة في إدارة شبكات التوزيع بما في ذلك تسيير التعامالت
ورصد مستويات المخزون وإدارة برامج الوالء واإلشراف على عمليات الترويج التسويقية؛
ترخيص قواعد البيانات؛ توفير خدمات المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بكل ما
.سبق

346

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
QIWI PLC
Nationality
: CYPRUS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kennedy 12, Business Centre Kennedy,
2nd Floor, Nicosia, 1087 Cyprus

:تاريخ ايداع الطلب

كيووي بي ال سي
قبرص
شركة اجنبية

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

، نيكوسيا، ان دي فلور٢ ، بزنس سنتر كينيدي،١٢ كينيدي
 قبرص١٠٨٧

Trimark Consulting Company (Trimark)
 ب.ص.( شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 وادي، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨ -٧٧٨٠
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
 عمان، صقرة
169328
Class
45
45
الصنف
١٦٩٣٢٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

26/12/2019

Goods/Services
Personal and social services rendered by others to meet the
needs of individuals; registration of domain names [legal
services]; legal services; licensing of computer software [legal
services].
Special condition: The trademark is specified in colors: White
and Orange

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات شخصية واجتماعية يقدمھا آخرون تلبية لحاجات األفراد؛ تسجيل اسماء المجال
.[]خدمات قانونية[؛ خدمات قانونية؛ ترخيص برامج حاسوبية ]خدمات قانونية
 األبيض و البرتقالي: العالمة محددة باأللوان:اشتراطات خاصة

