اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان :االثنين  ٥محرم سنة ١٤٤٢ھـ .الموافق  ٢٤اب سنة ٢٠٢٠م
رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ٧١٠:

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻓﻬرس اﻟﻌدد
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع

٣٧٢-٣

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ
رﻗم ااﻟﻌدد)(٧١٠
ﻣن رﻗم١٧٠٠٢٩-١٦٩٦٦٦ :

3

تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

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

سانت-جوبين ويبر
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

رو دي بري  ٧٧١٧٠سيرفون )فرنسا(

قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٧٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكيماويات المستخدمة في صناعة البناء والھندسة المدنية :والمقصود بھا راتينج الترابط
برايمر الترابط  .طبقة مائعة للتسرب .منظم المسامية؛ مثبت السطع :مقوى السطح .مسرع
الضبط  ,برايمر مضاد للتأكل  .مخقف؛ اإلضافات الكيميانية والخلطات للخرسانة والطالءات
ومالط البناء؛ لواصق لالستخدام في الصناعة بما في ذلك المواد الالصقة لتثبيت مواد البناء؛
راتئجات اصطناعية غير معالجة؛ معجونة الزجاج؛ السيليكون؛ كيماويات ومواد حافظة لجعل
االسمنت مانع لتسرب الماء  -عدا الدھانات ,

26/12/2019

Date of

1

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169708
Class
1

Goods/Services
chemicals used in building and civil engineering Inausiry,
namely, bonding resin, bonding primer, sealing coat, porosity
regulator, surface fixative, surface hardener, setting accelerator,
anti-corrosion primer, diluent; additives and admixtures for
concrete, coatings and mortar: adhesives used in industry,
including adhesives for fixing building materials; unprocessed
artificial resins: glaziers’ putty: silicones: masonry and cement
waterproofing chemicals, except paints ,
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تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

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

سانت-جوبين ويبر
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

رو دي بري  ٧٧١٧٠سيرفون )فرنسا(

قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٧٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكيماويات المستخدمة في صناعة البناء والھندسة المدنية :والمقصود بھا راتينج الترابط
برايمر الترابط  .طبقة مائعة للتسرب .منظم المسامية؛ مثبت السطع :مقوى السطح .مسرع
الضبط  ,برايمر مضاد للتأكل  .مخقف؛ اإلضافات الكيميانية والخلطات للخرسانة والطالءات
ومالط البناء؛ لواصق لالستخدام في الصناعة بما في ذلك المواد الالصقة لتثبيت مواد البناء؛
راتئجات اصطناعية غير معالجة؛ معجونة الزجاج؛ السيليكون؛ كيماويات ومواد حافظة لجعل
االسمنت مانع لتسرب الماء  -عدا الدھانات ,

26/12/2019

Date of

1

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169707
Class
1

Goods/Services
chemicals used in building and civil engineering Inausiry,
namely, bonding resin, bonding primer, sealing coat, porosity
regulator, surface fixative, surface hardener, setting accelerator,
anti-corrosion primer, diluent; additives and admixtures for
concrete, coatings and mortar: adhesives used in industry,
including adhesives for fixing building materials; unprocessed
artificial resins: glaziers’ putty: silicones: masonry and cement
waterproofing chemicals, except paints ,
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شيفرون انتيليكتشوال بروبرتي ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٦٠٠١بولينغر كانيون رود سان رامون ،كاليفورنيا ،٩٤٥٨٣
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٩٧٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد المضافة للبنزين والمواد المضافة لوقود المحركات.

16/01/2020

Date of

الصنف

Chevron Intellectual
Property LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, USA
Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169972
Class
1

Trademark

Goods/Services
gasoline additives and motor fuel additives
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تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

اسم طالب التسجيل:

يوروستار لتجارة قطع غيار السيارات

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الشارقة – االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
1
الصنف
١٦٩٩٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات مانعة للغليان لمبردات المحركات ،مبردات لمحركات المركبات.

06/02/2020

Date of

Applicant Name:

Eurostar Auto. Spare
Parts TR.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah – United Arab Emirates

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169908
Class
1

Trademark

Goods/Services
Anti-boil preparations for engine coolants; Coolants for vehicle
engines.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2020

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

فاكر شيمي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ھانز سايدل -بالتز  ٨١٧٣٧ ,٤ميونخ ,المانيا

ص.ب  ١١١٩١ -٩١١٧٧٣اللويبدة شارع مؤنس الززاز بناية
رقم  ٨الدور ١
1
الصنف
١٦٩٧٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات كيميائية قائمة على مركبات سيليكون عضوي لالستخدام في صناعة منتجات العناية
بالجسم في مجال صناعة مستحضرات التجميل

16/02/2020

Date of

Applicant Name:
Wacker Chemie AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hans-seidel- Platz 4, 81737 Munchen,
Germany
Applicant for
P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al
Correspondence
razaz street building No 8 f 1
Trademark
169795
Class
1

Goods/Services
| Chemical products based on organosilicon compounds for use
in the manufacture of body care products in the cosmetics
;industry

8

تاريخ ايداع الطلب:

27/06/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة بوتينسا للصاعات الكيميائية م .خ

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سحاب  -مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية ،
ص.ب١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:
ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٨٨٨عمان-شارع مكة-عمارة رقم -١٦٧
ط-٢مكتب٢٠١
2
الصنف
١٦٩٧٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حبر للطباعة  -دھانات  -طالءات ) دھانات (  -طالءات المينا )الورنيش (  -لكر  -مثبتات
للورنيش  -ورنيش  -مواد الطالء و الورنيش و اللكر

27/06/2019

Date of

Applicant Name:

potinas for chemical
industry
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address king abdullah ll industrial city , P.O.Box:
4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman - Makkah
Correspondence
Street - No 167- 2ed Floor
Trademark
169731
Class
2

Goods/Services
Ink for printing, painting, paints , varnishes - lacquer ,
varnishes, nich, paints , varnishes & lacquer

9

Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Quds Paints Industry .Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /near king abdullah ll
industral estate , Amman, P.O.Box: 176,
11512
Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/Sahab /near
Correspondence
king abdullah ll industral estate
Trademark
169723
Class
2

Goods/Services
paints
Disclaimer: the registration of this trade mark does ot give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark.

04/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس لصناعة الدھانات ذ
االردن
 م. م. ذ

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

،  بجانب مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية- سحاب-عمان
١١٥١٢ ,١٧٦:ب. ص، عمان
 بجانب مدينة الملك عبد- سحاب- عمان١١٥١٢ -١٧٦ ب.ص
ﷲ الثاني الصناعية
2
الصنف
١٦٩٧٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دھانات
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية اذا ظھرت بمعزل عن العالمة

10

Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Quds Paints Industry .Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /near king abdullah ll
industral estate , Amman, P.O.Box: 176,
11512
Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/Sahab /near
Correspondence
king abdullah ll industral estate
Trademark
169722
Class
2

Goods/Services
paints
Disclaimer: the registration of this trade mark does ot give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark.

04/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس لصناعة الدھانات ذ
االردن
 م. م. ذ

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

،  بجانب مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية- سحاب-عمان
١١٥١٢ ,١٧٦:ب. ص، عمان
 بجانب مدينة الملك عبد- سحاب- عمان١١٥١٢ -١٧٦ ب.ص
ﷲ الثاني الصناعية
2
الصنف
١٦٩٧٢٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دھانات
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات:التنازل
العامةوالوصفية اذا ظھرت بمعزل عن العالمة
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Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Quds Paints Industry .Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /near king abdullah ll
industral estate , Amman, P.O.Box: 176,
11512
Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/Sahab /near
Correspondence
king abdullah ll industral estate
Trademark
169721
Class
2

Goods/Services
paints
Disclaimer: the registration of this trade mark does ot give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark.

04/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس لصناعة الدھانات ذ
االردن
 م. م. ذ

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

،  بجانب مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية- سحاب-عمان
١١٥١٢ ,١٧٦:ب. ص، عمان
 بجانب مدينة الملك عبد- سحاب- عمان١١٥١٢ -١٧٦ ب.ص
ﷲ الثاني الصناعية
2
الصنف
١٦٩٧٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دھانات
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية اذا ظھرت بمعزل عن العالمة
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Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Quds Paints Industry .Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /near king abdullah ll
industral estate , Amman, P.O.Box: 176,
11512
Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/Sahab /near
Correspondence
king abdullah ll industral estate
Trademark
169720
Class
2

Goods/Services
paints
Disclaimer: the registration of this trade mark does ot give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark.

04/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس لصناعة الدھانات ذ
االردن
 م. م. ذ

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

،  بجانب مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية- سحاب-عمان
١١٥١٢ ,١٧٦:ب. ص، عمان
 بجانب مدينة الملك عبد- سحاب- عمان١١٥١٢ -١٧٦ ب.ص
ﷲ الثاني الصناعية
2
الصنف
١٦٩٧٢٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دھانات
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية اذا ظھرت بمعزل عن العالمة
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Cupra for commercial and
real estate investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address ammn princess tharwat st>villa 66,
P.O.Box: 850675, 11185
Applicant for
P.O.Box 850675 -11185 ammn princess
Correspondence
tharwat st>villa 66
Trademark
169865
Class
2

Goods/Services
paint protection material, ,Nano ceramic paints Glass coating
and faint lamination,transparent filiming for cars painting .antirust materials windows coloring and painting Nano ceramic to
protect cars paint, leathers and interiors
Special condition: trade mark limited by the color black and
orange
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use the general and descriptive words separately
from the mark

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة كويرا لالستثمارات التجارية والعقارية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

، ٦٦ فيال-شارع االميرة ثروت-الدوار الثامن-عمان
١١١٨٥ ,٨٥٠٦٧٥:ب.ص

2

شارع-الدوار الثامن- عمان١١١٨٥ -٨٥٠٦٧٥ ب.ص
٦٦ فيال-االميرة ثروت
الصنف
١٦٩٨٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 طبقة أفالم،تلوين الزجاج وتلميع بھتان، دھانات السيراميك،مواد الحماية للطالء والدھان
تلوين الزجاج ودھانات،للسيارات،مادة الوقاية من الصدى، الحماية الشفافة لطالء السيارات
نانو سيراميك لحماية طالء السيارات والجلد والبالستيك الداخلي، الزجاج
 العالمة مميزة باللونيين االسود والبرتقالي:اشتراطات خاصة
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

24/01/2019

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

١٦٩٩٥١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل ،مستحضرات ازالة الشعر

اعالن الجريدة الرسمية

24/01/2019

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

3

Applicant for
P.O.Box 1845 -11910 amman-jordan
Correspondence
Trademark
169951
Class
3

Goods/Services
cosmetics,hair removal products
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Date of

08/05/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

08/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مذيب حداد واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

Mudieb Haddad & Sons
Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zarka ,Jordan Wasfi Al Tall Street,
ZARQA, P.O.Box: 1195, 13110

,١١٩٥:ب. ص،  الزرقاء، االردن شارع وصفي التل،الزرقاء
١٣١١٠

Applicant for
Zarka ,Jordan Wasfi Al Tall Street,
Correspondence
ZARQA, P.O.Box: 1195, 13110
Trademark
169791
Class
3

,١١٩٥:ب. ص،  الزرقاء، االردن شارع وصفي التل،الزرقاء
١٣١١٠
3
الصنف
١٦٩٧٩١

Goods/Services
Detergents, other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes; preparations for skin care (non-medical);
cosmetic creams; shampoos ; deodorant soap; bath
preparations, not for medical purposes; antiperspirant soap;
cleaning preparations

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحصرات العنايه. المنظفات الغير معدة لإلستخدام في عمليات التصنيع ولالغراض الطبية
 مستحصرات,  الصابون المزيل للعرق.  الشامبو.  كريمات التجميل, (بالبشرة )الغير طبية
.  مستحضرات التنظيف,الصابون المضاد للعرق, الحمام الغير معدة لألغراض الطبية

16

Date of

21/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

atef khalaf mohammad
malkawi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid -industry city str, P.O.Box: 2987,
11181

21/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

عاطف خلف محمد ملكاوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٨١ ,٢٩٨٧:ب. ص، ش المدينة الصناعية- اربد

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

ش المدينة الصناعية-  اربد١١١٨١ -٢٩٨٧ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 2987 -11181 irbid -industry city
Correspondence
str
Trademark
169880
Class
3

Goods/Services
polished leather , Petrol Optimizer , Fursha Cleaner , Air
Freshener , Car _ Shampoo , Polished class Koshok Cleaner ,
Tablo Fragrance , Cleariser Gantt , External Matter Cleanser ,
Intensive Cleanser , Cleanser , Anti - Scratch , Diffuser Radiant
Sealant Radifier Cleaner Rust Remover , Carburetor Cleaner Fire
Extinguisher Car Polisher

3

الصنف

١٦٩٨٨٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 منظف, ملمع زجاج, شامبو للسيارات,معطر جو, ملمع جلد محسن بنزين منظف فرش
 منظف, منظف ماتور داخلى, منظف ماتورخارجي, منظف جنط,معطر تابلو, كوشوك
منظف, مزيل صدا,  منظف رديتر,مانع تسرب رديتر,  معالج بنشر, مانع خدوش,كوشوك
 ملمع سيارات,طفاية حريق, كاربوريتر
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

08/08/2019

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

كاريز لتجارة مواد التجميل
االردن
ذ  .م .م
عمان  -القسطل  ،ص.ب٢١١٤١ ,١٥٠٣٨١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢١١٤١ -١٥٠٣٨١عمان  -القسطل

رقم العالمة التجارية

١٦٩٩٤٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معاجين أسنان  ،معاجين حالقة  ،كريمات البشرة ولوشن الجسم  ،ھالم بترولي ألغراض
التجميل  ،جل الشعر  ،شامبو  ،مستحضرات التجميل

08/08/2019

Date of

Applicant Name:
Cary's Cosmetics Trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - jordan, P.O.Box: 150381, 21141

3

Applicant for
P.O.Box 150381 -21141 amman - jordan
Correspondence
Trademark
169949
Class
3

Goods/Services
Toothpaste , shaving cream , skin cream , body jelly petroleum
for cosmetic purposes , hair jell , shampoo, Cosmetics
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تاريخ ايداع الطلب:

08/09/2019

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

ويليدا تريدمارك أيه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Weleda Trademark AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dychweg 14 4144 Arlesheim Switzerland

دايتشويغ  ٤١٤٤ ١٤أرليشيم سويسرا

سماس للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
١٦٩٨١٠

08/09/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169810
Class
3

Trademark

WELEDA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميل؛ منظفات الجسم ومستحضرات العناية بالجمال؛ مستحضرات وعالجات
للشعر؛ مستحضرات العناية بالبشرة؛ مستحضرات العناية بالوجه؛ مستحضرات غير طبية
للعناية بالوجه؛ خالصات عطرية للعناية بالبشرة؛ كريمات وغسوالت )لوشن( تجميلية؛
كريمات للبشرة؛ كريمات الوجه لالستخدام التجميلي؛ كريمات للجسم؛ كريمات لليدين؛ كريمات
للعيون؛ كريمات لألظافر؛ مستحضرات للعناية باألظافر؛ مستحضرات غير طبية للعناية
بالشفاه؛ زيوت ألغراض التجميل؛ زيوت للتدليك؛ زيوت الجسم ]لالستخدام التجميلي[؛ زيوت
للوجه؛ زيوت لتنعيم الشعر؛ شامبو؛ مستحضرات استحمام؛ معطرات منزلية؛ مستحضرات
لتعطير الجو؛ مراھم لألقدام )غير طبي (-؛ مزيالت البشرة الميتة؛ جل استحمام؛ صابون
استحمام؛ كريمات استحمام؛ مقشرات؛ مستحضر لتضييق مسامات الوجه ]مستحضرات
التجميل[؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛ جل حِالقة؛ مستحضرات ما بعد الحِالقة؛ كريمات
حِالقة؛ بلسم حِالقة؛ صابون؛ موانع للتعرق ]مواد الزينة[؛ خالصات أثيرية؛ مراھم ]غير
طبية[؛ مستحضرات نظافة الفم؛ منظفات لألسنان؛ معجون األسنان غير طبي؛ غسوالت للفم؛
العطور ،وخاصة الروائح العطرية و ماء تواليت؛ زيوت عطرية؛ مواد الزينة؛ مستحضرات
تجميل للعناية بالجمال؛ غسوالت )لوشن( للشعر؛ مستحضرات التجميل للزينة؛ منظفات الوجه
]مستحضرات التجميل[؛ واقي شمس ،مستحضرات للوقاية من الشمس ،كريمات للوقاية من
الشمس ،غسوالت )لوشن( للوقاية من الشمس؛ أقنعة الوجه؛ أقنعة الشعر؛ مستحضرات
تنعيم للشعر؛ مناديل مبللة لألطفال.

Goods/Services
Cosmetics; Body cleaning and beauty care preparations; Hair
preparations and treatments; Skin care prepara-tions; Facial
;care preparations; Non-medicated face care preparations
Essences for skin care; Cosmetic creams and lotions; Skin
cream; Face creams for cosmetic use; Body cream; Hand
creams; Eye cream; Nail cream; Nail care preparations; Non;medicated lip care preparations; Oils for cosmetic purposes
Massage oils; Body oils [for cosmetic use]; Face oils; Oils for
hair conditioning; Shampoo; Bath preparations; Household
fragrances; Air fragrancing preparations; Foot balms (Non;medicated -); Cuticle removers; Shower gels; Shower soap
Shower creams; Exfoliants; Facial toners [cosmetic]; Cleansing
;milk for toilet purposes; Shaving gel; After-shave preparations
Shaving cream; Shaving balm; Soaps; Antiperspirants
[toiletries]; Ethereal essences; Salves [non-medicated]; Oral
;hygiene preparations; Dentifrices; Non-medicated toothpaste
Mouthwash; Perfumery, in particular perfumes and eau de
toilette; Essential oils; Toiletries; Beauty care cosmetics; Hair
;]lotions; Decorative cosmetics; Facial cleansers [cosmetic
Sunscreen, Sunscreen preparations, Sunscreen cream, Suncare
lotions; Facial masks; Hair masks, Conditioning preparations
for the hair; Baby wipes.
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Date of

08/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Pioneer Chemical
Indusrial L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address king hussin talal development area /al
mafraq , P.O.Box: 712210, 11171
Applicant for
P.O.Box 712210 -11171 king hussin talal
Correspondence
development area /al mafraq
Trademark
169676
Class
3

Goods/Services
clothes, cleaning products, , polishing, scraping and abrasives,
soaps

08/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الريادية للصناعات الكيماوية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

، منطقة الملك حسين بن طالل التنموية- المفرق
١١١٧١ ,٧١٢٢١٠:ب.ص
منطقة الملك حسين بن-  المفرق١١١٧١ -٧١٢٢١٠ ب.ص
طالل التنموية
3
الصنف
١٦٩٦٧٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط والصابون ومنظفات
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Date of

08/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Pioneer Chemical
Indusrial L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address king hussin talal development area /al
mafraq , P.O.Box: 712210, 11171
Applicant for
P.O.Box 712210 -11171 king hussin talal
Correspondence
development area /al mafraq
Trademark
169678
Class
3

Goods/Services
clothes, cleaning products, , polishing, scraping and abrasives,
soaps

08/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الريادية للصناعات الكيماوية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

، منطقة الملك حسين بن طالل التنموية- المفرق
١١١٧١ ,٧١٢٢١٠:ب.ص
منطقة الملك حسين بن-  المفرق١١١٧١ -٧١٢٢١٠ ب.ص
طالل التنموية
3
الصنف
١٦٩٦٧٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط والصابون ومنظفات
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Date of

08/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Pioneer Chemical
Indusrial L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address king hussin talal development area /al
mafraq , P.O.Box: 712210, 11171
Applicant for
P.O.Box 712210 -11171 king hussin talal
Correspondence
development area /al mafraq
Trademark
169677
Class
3

Goods/Services
clothes, cleaning products, , polishing, scraping and abrasives,
soaps

08/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الريادية للصناعات الكيماوية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

، منطقة الملك حسين بن طالل التنموية- المفرق
١١١٧١ ,٧١٢٢١٠:ب.ص
منطقة الملك حسين بن-  المفرق١١١٧١ -٧١٢٢١٠ ب.ص
طالل التنموية
3
الصنف
١٦٩٦٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط والصابون ومنظفات
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Date of

18/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Reckitt Benckiser Finish
B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, The
Netherlands

Goods/Services
Dishwashing preparations; dishwashing detergents; bleaching
preparations and other substances for dishwashing;
dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations for dishwashing;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; rinse
agents for machine dishwashers; detergents for dishwashing in
solid, fluid or gel form; stain removing preparations.

:تاريخ ايداع الطلب

.في.ريكيت بنكايزر فينيش بي

:اسم طالب التسجيل

ھولندا
شركة اجنبية

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

 دبليو تي ھوفدورب ھولندا٢١٣٢ ،١٤ سيرييوسدريف

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169765
Class
3

18/09/2019

3

الصنف

١٦٩٧٦٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات غسل الصحون؛ منظفات لغسل الصحون؛ مستحضرات للتبييض ومواد أخرى
تستعمل في غسل الصحون؛ منظفات ومعطرات ومزيالت الروائح لغساالت الصحون؛
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط لغسل الصحون؛ مستحضرات إزالة الكلس
والترسبات لالستخدام المنزلي؛ عوامل شطف لغساالت الصحون؛ منظفات على شكل صلب أو
.سائل أو جل لغسل الصحون؛ مستحضرات إزالة البقع
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تاريخ ايداع الطلب:

03/10/2019

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

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

بيلدينغ  ،٥كروكسلي بارك ،ھاترز الن ،واتفورد،
ھيرتفوردشير ،دبليو دي ٨ ١٨واي ئي ،المملكة المتحدة
سماس للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
١٦٩٧٥٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة؛ كريم للبشرة؛ كريم للحماية من الرطوبة؛ غسول
)لوشن( للبشرة؛ غسوالت )لوشن( للترطيب.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاءUK ٠٠٠٠٣٣٩٧٣٨٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٠٧ :

03/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169752
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetic preparations for skin care; skin cream; moisture
protection cream; skin lotion; moisturising lotions.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397383
Claim Date: 07/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

03/10/2019

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

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

بيلدينغ  ،٥كروكسلي بارك ،ھاترز الن ،واتفورد،
ھيرتفوردشير ،دبليو دي ٨ ١٨واي ئي ،المملكة المتحدة
سماس للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
١٦٩٨٣٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة؛ كريم للبشرة؛ كريم للحماية من الرطوبة؛ غسول
)لوشن( للبشرة؛ غسوالت )لوشن( للترطيب.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاءUK ٠٠٠٠٣٣٩٧٣٩٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٠٧ :

03/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169834
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetic preparations for skin care; skin cream; moisture
protection cream; skin lotion; moisturising lotions.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397399
Claim Date: 07/05/2019
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Date of

14/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Johnson & Johnson
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, 08933 -7001,
U.S.A.

:تاريخ ايداع الطلب

جونسن آند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

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

، نيوجيرسي، نيو برونزويك،ون جونسن آند جونسن بالزا
 الواليات المتحدة األمريكية٧٠٠١- ٠٨٩٣٣
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169832
Class
3

14/10/2019

3

الصنف

١٦٩٨٣٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

NIZORAL
Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, in particular
cosmetics and toiletry products for the care of skin and hair;
dentifrices

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات
 غسول، مستحضرات تجميل،تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزيوت عطرية
 وبخاصة منتجات تجميلية ومنتجات الزينة للعناية بالبشرة والشعر؛ منظفات،)لوشن( للشعر
.أسنان
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة امل محمود ورائد خليل

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

االردن
تضامن
ماركا /مقابل مخابز جواد  ،ص.ب١١٩١٠ ,٦٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩١٠ -٦٨٨ماركا /مقابل مخابز جواد

رقم العالمة التجارية

١٦٩٩٥٠

23/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

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

Amal Mahmoud & Raed
Khaleel Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Marka /Opp of Jawad Backery , P.O.Box:
688, 11910

3

Applicant for
P.O.Box 688 -11910 Marka /Opp of Jawad
Correspondence
Backery
Trademark
169950
Class
3

LELYAN
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

23/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

al haj taher al masri &
partners
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -wadi al sir , P.O.Box: 144367,
11814

23/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحاج طاھر المصري وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٨١٤ ,١٤٤٣٦٧:ب. ص، وادي السير- عمان

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

وادي السير-  عمان١١٨١٤ -١٤٤٣٦٧ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 144367 -11814 amman -wadi al
Correspondence
sir
Trademark
169701
Class
3

Goods/Services
soap
Disclaimer: the registration of this owers the exclusive right to
use(nabliss) separately from the mark

3

الصنف

١٦٩٧٠١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
صابون
(nabilss)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
بمعزل عن العالمة
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Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SIGMA FOR CLEANING
INDUSRY
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - sahib - king abdullah the second
industry city, P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor - office 201
Trademark
169732
Class
3

Goods/Services
leaching preparations; cleaning preparations; laundry
preparations; polishing preparations; scouring preparations;
shining preparations; bleaching preparations and laundry
preparations; color-removing preparations; soap; aromatic
essential oils; essential oils; cosmetic hair care preparations;
hair care preparations; hair treatment preparations; nonmedicated hair treatment preparations for cosmetic purposes.

16/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سيجما لصناعة المنظفات ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

،  مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية-  سحاب- عمان
١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:ب.ص
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
٢٠١مكتب-٢ط
3
الصنف
١٦٩٧٣٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,[ االقمشة ]لغسيل المالبس, مستحضرات التبيض, مستحضرات قصر,مستحضرات تنظيف
 مستحضرات التنظيف,  مستحضرات, [مستحضرات تلميع ]ملمعات,مستحضرات صقل
,  ززيوت عطرية,التبييض ومستحضرات الغسيل,  صابون,مستحضرات ازالة االلوان:,
, زيوت عطرية مستحضرات العناية بالشعر,مستحضرات العناية بالشعر التجميلية
 مستحضرات غير طبية لمعالجة الشعر ألغراض تجميلية,مستحضرات لمعالجة الشعر
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ھيوجو بوس تريد مارك مانيجمنت جي إم بي إتش آند كو .كيه جي

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ديزلشتراسه  ١٢ميتزنغن ،جمھورية ألمانيا الفيدرالية ٧٢٥٥٥

بيانات للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٦٩٩٣٨

الصنف

17/12/2019

Date of

Applicant Name:

HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.
KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dieselstrasse 12 Metzingen FED REP
GERMANY 72555
Applicant for
Correspondence

3

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169938
Class
3

Trademark

BOSS BOTTLED
من اجل البضائع/الخدمات التالية
صابون للتواليت ،عطور ،زيوت عطرية ،مستحضرات تجميل ،منتجات للتواليت مشتقة من
العطور ،مستحضرات لتنظيف البشرة وفروة الرأس والشعر والعناية بھا وتجميلھا ،مزيالت
للروائح الكريھة لالستخدام الشخصي

Goods/Services
Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, fragrance
derived toiletries, preparations for the cleaning, care and
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.
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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
169801
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 الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٨٠١

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:

23/12/2019

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

دابر انديا ليمتد
الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
١٦٩٨٠٣

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

23/12/2019

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169803
Class
3

Trademark

Goods/Services
Skin care preparations, bleaching preparations, non-medicated
cosmetics, hair care preparations, toothpaste, toothpowder,
mouthwash and other dentifrice products.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

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

سانت-جوبين ويبر
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

رو دي بري  ٧٧١٧٠سيرفون )فرنسا(

قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٧٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التنظيف والصقل )التلميع( وإزالة الدھون والسحج )السنفرة(؛ مستحضرات
التنظيف ومحاليل جلي لالستخدام في صناعة البناء والھندسة المدنية ,والمقصود بھا
مقشرات او مزيالت جلي للجدران واالرضيات

26/12/2019

Date of

3

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169709
Class
3

Goods/Services
;Cleaning, polishing, degreasing and abrading preparations
cleaning preparations and scouring solutions for use in building
and civil engineering industry namely stripper for walls and
floors.
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hasan and Mohammad Ali
Hasan Al Smadi Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Marka Al-shamaleyyah, Jordan,
P.O.Box: 4145, 11131

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use,
dishwashing detergents, fabric softeners, stain removing
preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, chemical agents for cleaning metal, enameled
sheet metal, wood, cork, porcelain, ceramic, glass, plastic,
leather and textiles, floor cleaning and maintenance
preparations, scouring preparations; soaps; cleansing wipes.

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

١١١٣١ ,٤١٤٥:ب. ص،  األردن،ماركا الشماليه/عمان

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
169866
Class
3

26/12/2019

3

الصنف

١٦٩٨٦٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس ومنظفات غسيل األطباق
ومستحضرات تنعيم األقمشة ومستحضرات ازالة البقع؛ مستحضرات التنظيف والتلميع
والفرك والكشط وعوامل كيميائية لتنظيف المعدن والصفائح المعدنية المصقولة والخشب
والفلين والبورسالن والسيراميك والزجاج والبالستيكية والجلد واألقمشة ومستحضرات
.تنظيف وصيانة األرض مستحضرات الكشط؛ الصابون؛ مناديل التنظيف المبللة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Name Applicant:

Victoria's Secret Stores
Brand Management, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068

 ٤ليمتد باركواي ،رينولدسبورج ،اوھايو ٤٣٠٦٨

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م مص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٩٧١

الصنف

12/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169971
Class
3

Trademark

BLUSH LOVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
غسول للجسم؛ كريم للجسم؛ الزبدة المعدة للجسم؛ غسول )لوشن( للجسم؛ حليب للجسم؛
مواد فرك الجسم؛ كريم لليدين؛ العطور؛ ماء العطر؛ ماء تواليت؛ مستحضرات غير طبية
للعناية بالبشرة وتحدي ًدا البخاخات المرطبة العطرية للجسم؛ رذاذات للجسم؛ مستحضرات غير
طبية للعناية بالشفاه؛ مواد تلميع الشفاه؛ أحمر الشفاه؛ أقنعة تجميلية للوجه وللجسم؛ كرات
االستحمام الفوارة؛ أمالح االستحمام غير الطبية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٥٠٨٠٢٧ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٠ :

Goods/Services
Body wash, body cream, body butter, body lotion, body milk,
body scrub, hand cream, perfume, eau de parfum, eau de
toilette, non-medicated skin care preparation, namely, body
mist, body sprays, non-medicated lip care preparations, lip
gloss, lipstick, face and body masks, bath bombs, nonmedicated bath salts.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88508027
Claim Date: 10/07/2019
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Date of

23/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

3R Pharmaceuticals
industries co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address sahab/industrial estate, P.O.Box: 306,
11118
Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169882
Class
3

Goods/Services
shaving paste,tooth paste

23/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الثالثيه للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

١١١١٨ ,٣٠٦:ب. ص، المدينه الصناعيه/سحاب

3

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٨٨٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معاجين اسنان,معاجين حالقه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مراد ابو سليم وشريكته

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

االردن
تضامن
عمان -ماركا الشمالية  ،ص.ب١١١٧١ ,٧١١٤٤٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٧١ -٧١١٤٤٥عمان -ماركا الشمالية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٦٨٩

30/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون ،مستحضرات التجميل،لوشن للجسم،لوشن للوجه،مصل ،كريمات للشعر،شامبو
للشعر و الجسم

Murad Abu Saleem & Her
Partner Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman .marka al shamaliya, P.O.Box:
711445, 11171

3

Applicant for
P.O.Box 711445 -11171 Amman .marka al
Correspondence
shamaliya
Trademark
169689
Class
3

Goods/Services
soap,cosmetics,body lotions,face lotion,serum,hair creams,hair
and body shampoo
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
xpert chemicals co. Ltd.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address City/ street: suleiman Nabulsi street /
Abdali , P.O.Box: 928028, 11190
Applicant for
P.O.Box 928028 -11190 City/ street:
Correspondence
suleiman Nabulsi street / Abdali
Trademark
169989
Class
3

Goods/Services
Almond milk for cosmetic purposes, Almond oil, Almond soap,
Aloe vera preparations for cosmetic purposes, Ammonia
(volatile alkali) (detergent), Antiperspirants (toiletries),
Aromatics (essential oils), Bath salts, not for medical purposes,
Beard dyes, Beauty masks, Bergamot oil, Bleaching salts,
Bleaching soda, Cake flavourings (essential oils), Cakes of toilet
soap, Cosmetic preparations for slimming purposes, Cosmetics,
Degreasers other than for use in manufacturing processes,
Deodorant soap, Deodorants for human being or
for animals, Depilatories, Depilatory preparations, Disinfectant
soap, Douching preparations for personal sanitary or deodorant
purposes (toiletries), Dry shampoos, Dry- cleaning preparations,
Dyes (Cosmetic-), Eau de Cologne, Essential oils, Flower
perfumes (Based for-), Flowers (Extracts of-) (perfumes), Foot
perspiration (Soap for-), Fumigation preparations (perfumes),
Geraniol, air jotions, Hair spray, Hydrogen peroxide for
cosmetic purposes, Hypochloride (Potassium-), lonone
(perfumery), Jasmine oil, Lavender oil, Lavender water, Lemon
(Essential oils of-), Make-up removing preparations, Medicated
soap, Milk (Cleansing-)for toilet purposes, Mint essence
(essential oil), Mint for perfumery, Oil of turpentine for
degreasing, Oils for cleaning purposes, Oils for cosmetic
purposes, Oils for perfumes and scents, Oils for toilet purposes,
Paint stripping reparations, Perfumery, Pets (Shampoos for-),
Pomades for cosmetic purposes, Rouge (Jewellers’-), Scented
water, Scouring solutions, Shampoos, Shampoos for pets,
Sharpening preparations, Shaving preparations, Shaving soap,
Shaving stones (astringents), Silicon carbide (abrasive), Skin
care (Cosmetic preparations for-), Skin whitening creams,
Smoothing preparations (starching), Soaking laundry
(Preparation for- ), Soap (Antiperspirant-), Soap (Disinfectant-),
Soap for brightening textile, Soda (Bleaching-), Softeners
(Fabric-) (for laundry use), Sunscreen preparations, Sun-tanning
preparations (cosmetics), Talcum powder for toilet use,
Terpenes (essential oils), Tissues impregnated with cosmetic
lotions, Toiletries, Turpentine for degreasing, Washing
preparations, Washing soda for cleaning, Waving preparation
for the hair.

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.الخبراء لتجارة المواد الكيماوية ذ
االردن
 م. م. ذ

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

،  عمان/ العبدلي/  شارع سليمان النابلسي:  الشارع/ المدينة
١١١٩٠ ,٩٢٨٠٢٨:ب.ص
 شارع سليمان:  الشارع/  المدينة١١١٩٠ -٩٢٨٠٢٨ ب.ص
 عمان/ العبدلي/ النابلسي
3
الصنف
١٦٩٩٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، صابون اللوز،(مادة قلوية متطايرة )أمونيا( )منظف،حليب اللوز ألغراض التجميل
 عطور,( مضادات للعرق )مواد تواليت،مستحضرات األلوة فيرا )الصبار( ألغراض التجميل
 زيت،أقنعة تجميلية،  أصباغ اللِحّ ى، أمالح استحمام ليست لغايات طبية,()زيوت عطرية
قطع من صابون،( منكھات للكعك )زيوت عطرية،صودا قصارة، أمالح قصارة.البرغموت
 مزيالت دھون ما عدا، مستحضرات تجميل. مستحضرات تجميل لغايات التنحيف،الزينة
مزيالت الروائح الكريھة، صابون إلزالة الروائح الكريھة، المستخدمة في العمليات التصنيعية
 مستحضرات، مستحضرات إزالة الشعر,لالستخدام البشري أو للحيوانات؛ مزيالت الشعر،
 مستحضرات،(دوش األغراض الصحة الشخصية أو إلزالة الروائح الكريھة )مواد تواليت
 ماء الكولونيا،زيوت عطرية، صباغ تجميلية،الجاف؛ مستحضرات التنظيف الجاف.الشامبو
, صابون لتعرق األقدام,( خالصات زھور )عطور, أساسية لعطور الزھور, عناصر
 )عطور(؛ جيرانيول؛ عُمم ُئوالت )لوشن( للشعرء رذاذ )سبراي( للشعرء,مستحضرات تبخير
 زيت,( أيونون )عطر, ألغراض التجميل« ھيبوكلوريد البوتاسيوم, بيروكسيد الھيدروجين
 مستحضرات إزالة, زيوت عطرية من الليمون, زيت الخزامى؛ ماء الخزامى,الياسمين
؛.( خالصة النعناع )زيت عطري, صابون طبيء حليب منظف ألغراض الزينة,المكياج
 زيوت. زيت التربنتين إلزالة الدھون؛ زيوت ألغراض التنظيف,نعناع لصناعة العطور
 مستحضرات إزالة. زيوت ألغراض الزينة, زيوت للعطور والروائح,ألغراض التجميل
 ماء, زيوت الورد, شامبو للحيوانات األليفة« مراھم ألغراض التجميل,الدھان عطور
,( مستحضرات م ّننْ )شحذ, شامبو للحيوانات األليفة, شامبو, محاليل جلي,معطر
 كريبيد, حجر الشبة للجالقة مواد قابضة لألنسجة الحية, صابون حالقة,مستحضرات جالقة
 مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ كريمات تبييض البشرة,(السليكون )مادة سحج )سنفرة
 صابون لتصنيع, صابون مطھر, مستحضرات التنعيم )تنشية(؛ مستحضرات نقع الغسيل,
 مستحضرات الوقاية من,( صودا تبييض« منعمات لألقمشة )تستخدم للغسيل.النسيج
 مستحضرات السمرار البشرة بالتعرض للشمس )مستحضرات تجميل(؛ مسحوق,الشمس
 تربينات )زيوت عطرية(؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( تجميلية؛,التالك للزينة
, صودا الغسيل للتنظيف, مستحضرات غسيل,كولونيا؛ مواد تواليت« تربنتين إلزالة الدھون
مستحضرات
.تجعيد الشعر
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تاريخ ايداع الطلب:

09/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بحر المنتجات للتجارة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

العليا ،شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ،٢٣
ص.ب ٥٤٩٧ .الرياض  ،٥١٤٢٢المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ٠ ،عمان
االردن3
الصنف
١٧٠٠٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور و زيوت العطور و الماء العطري و الزيوت العطرية كعطور لغايات الغسيل و زيوت
العطور لتصنيع مستحضرات التجميل و المعاجين المعطرة و العطور السائلة والمساحيق
)البودرة( المعطرة و العطور و الكولونيا و الصابون المعطر و مستحضرات التجميل.

09/02/2020

Date of

Applicant Name:

Bahr Almontajat Trading
Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Olaya, Prince Abdulaziz Ibn Musaid Ibn
Jalawi Street 23, P.O. Box: 5497, Riyadh
51422, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170003
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfume, perfume oil, Eau de perfume, essential oils as perfume
for laundry purposes, Perfume oils for the manufacture of
cosmetic preparations, perfumed paste, liquid perfume,
perfumed powders, perfumes and colognes, perfumed soap,
cosmetics
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Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
daisy li senaeat al otoor
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - rabia -bikkin street -no 21 -2ed
floor - , P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - rabia Correspondence
bikkin street -no 21 -2ed floor Trademark
169695
Class
3

Goods/Services
Shining preparations [polish]; general purpose scouring
powder; degreasing preparations; perfumery, essential oils;
cosmetics; shaving preparations; shampoos;non -medicated
cosmetics and toiletry preparations; dentifrices; toothpaste;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
color-removing preparations; polishing preparations; cleaning
preparations; floor wax emovers [scouring preparations]; soap
products; preparations for the cleaning, care and grooming of
hair; hair treatment preparations.

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة دايسي لصناعة العطور
االردن
 م. م. ذ

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

، ١ط-٢١ عمارة رقم- شارع بكين-  الرابية- عمان
١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:ب.ص
عمارة- شارع بكين-  الرابية-  عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
١ط-٢١ رقم
3
الصنف
١٦٩٦٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تلميع ]ملمعات[؛ مساحيق فرك للتنظيف لألغراض العامة؛ مزيالت شحوم؛
عطور وزيوت عطرية ؛ مستحضرات تجميل؛ مستحضرات حالقة؛ شامبو؛ مستحضرات
تجميل غير طبية ومستحضرات العناية الشخصية؛ منظفات أسنان؛ معجون أسنان؛
مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات ازالة
االلوان؛ مستحضرات صقل؛ مستحضرات تنظيف؛ مزيالت شمع االرضيات ]مستحضرات
جلي[؛ مساحيق كشط للتنظيف لألغراض العامة؛ منتجات الصابون؛ مستحضرات تنظيف
.الشعر والعناية واالعتناء به؛ مستحضرات لمعالجة الشعر
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Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
daisy li senaeat al otoor
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - rabia -bikkin street -no 21 -2ed
floor - , P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - rabia Correspondence
bikkin street -no 21 -2ed floor Trademark
169694
Class
3

Goods/Services
Shining preparations [polish]; general purpose scouring
powder; degreasing preparations; perfumery, essential oils;
cosmetics; shaving preparations; shampoos;non -medicated
cosmetics and toiletry preparations; dentifrices; toothpaste;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
color-removing preparations; polishing preparations; cleaning
preparations; floor wax emovers [scouring preparations]; soap
products; preparations for the cleaning, care and grooming of
hair; hair treatment preparations.

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة دايسي لصناعة العطور
االردن
 م. م. ذ

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

، ١ط-٢١ عمارة رقم- شارع بكين-  الرابية- عمان
١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:ب.ص
عمارة- شارع بكين-  الرابية-  عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
١ط-٢١ رقم
3
الصنف
١٦٩٦٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تلميع ]ملمعات[؛ مساحيق فرك للتنظيف لألغراض العامة؛ مزيالت شحوم؛
عطور وزيوت عطرية؛ مستحضرات تجميل؛ مستحضرات حالقة؛ شامبو؛ مستحضرات تجميل
غير طبية ومستحضرات العناية الشخصية؛ منظفات أسنان؛ معجون أسنان؛ مستحضرات
قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات ازالة االلوان؛
مستحضرات صقل؛ مستحضرات تنظيف؛ مزيالت شمع االرضيات ]مستحضرات جلي[؛
مساحيق كشط للتنظيف لألغراض العامة؛ منتجات الصابون؛ مستحضرات تنظيف الشعر
.والعناية واالعتناء به؛ مستحضرات لمعالجة الشعر
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Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

PUIG FRANCE, Societe
par Actions Simplifiee
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 65-67 avenue des Champs Elysees, 75008
Paris, FRANCE
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169799
Class
3

03/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 سوسيته بار اكشنز سيمبليفاي،بويج فرانس

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

، باريس٧٥٠٠٨ ، أفنيو ديس تشامبس ايليسيس٦٧-٦٥
فرنسا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٦٩٧٩٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

PHANTOM PACO RABANNE
Goods/Services
Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; Nonmedicated dentifrices; Perfumery, essential oils; Bleaching
preparations and other substances for laundry use; Cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; fragrances for
personal use; eau de Cologne; eau de parfum; toilet water;
scented water; perfumes; extracts of perfumes; non-medicated
oral hygiene preparations; non-medicated body care and
cleansing preparations; non-medicated body lotions, milks and
creams; deodorants for personal use; antiperspirants for
personal use; non-medicated soaps; non-medicated soaps for
personal use; non-medicated soaps in liquid, solid or gel form
for personal use; non-medicated bath gel; non-medicated
shower gel; non-medicated bath preparations; non-medicated
bath salts; non-medicated skin care preparations; exfoliants;
talcum powder, for toilet use; perfumed powder; wipes, cotton
and cloths impregnated with non-medicated cosmetic lotions
and for perfuming; non-medicated cosmetics, non-medicated
toiletries and perfumery for the care and beauty of the
eyelashes, eyebrows, eyes, lips and nails; non-medicated lip
balm; nail polish; nail polish removers; adhesives for cosmetic
purposes; non-medicated cosmetic preparations for slimming
purposes; non-medicated hair preparations and treatments;
non-medicated shampoos; make-up preparations; make-up
removing preparations; depilatory preparations; non-medicated
shaving preparations; non-medicated pre-shaving preparations;
non-medicated after-shave preparations; non-medicated beauty
preparations; non-medicated cosmetic sun-tanning and selftanning preparations; cosmetic kits; household fragrances;
incense; potpourris [fragrances]; scented wood; preparations
for perfuming linen; aromatic extracts; non-medicated animal
grooming preparations; tailors' and cobblers' wax; leather and
shoe cleaning and polishing preparations.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4578644
Claim Date: 03/09/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، منظفات األسنان غير العالجية،مستحضرات التجميل غير العالجية ومستحضرات الزينة
، مستحضرات التبييض ومواد أخرى الستخدام بالغسيل،العطور والزيوت العطرية
 ماء، الروائح العطرية لالستخدام الشخصي،مستحضرات التنظيف والتلميع والجلي والكشط
 مستحضرات، مستخلصات من العطور، العطور، ماء معطر، ماء تواليت، ماء عطري،كولونيا
 غسوالت، مستحضرات العناية بالجسم والتطھير غير العالجية،نظافة الفم غير العالجية
 مضادات، مزيالت العرق لالستخدام الشخصي،)لوشن( وحليب وكريمات الجسم غير العالجية
، صابون غير عالجي لالستخدام الشخصي، صابون غير عالجي،التعرق لالستخدام الشخصي
( جل )ھالم،صابون غير عالجي على شكل سائل أو صلب أو جل )ھالم( لالستخدام الشخصي
، مستحضرات الحمام غير العالجية. جل )ھالم( االستحمام غير العالجي،الحمام غير العالجي
، مقشرات البشرة، مستحضرات العناية بالبشرة غير العالجية،أمالح االستحمام غير العالجية
 مناديل وقطن وقطع أقمشة مشربة، مسحوق معطر،مسحوق التالك الستخدامات الزينة
 مستحضرات التجميل غير العالجية،بغسوالت )لوشن( تجميل غير عالجية وللتعطير
ومستحضرات الزينة غير العالجية والعطور للعناية وتجميل الرموش والحواجب والعينين
 مواد، مزيالت طالء األظافر، طالء األظافر، مرھم الشفاه غير العالجي،والشفتين واألظافر
، مستحضرات التجميل غير العالجية ألغراض التخسيس،الصقة ألغراض التجميل
، مستحضرات الماكياج، الشامبو غير العالجي،مستحضرات وعالجات الشعر غير العالجية
، مستحضرات الحالقة غير العالجية، مستحضرات إزالة الشعر،مستحضرات إزالة الماكياج
، مستحضرات ما بعد الحالقة غير العالجية،مستحضرات ما قبل الحالقة غير العالجية
 مستحضرات التجميل غير العالجية للتسمير الشمسي،مستحضرات التجميل غير العالجية
 األوعية، البخور، الروائح العطرية المنزلية، أطقم مستحضرات التجميل،والتسمير الذاتي
، مستحضرات لتعطير البياضات، خشب معطر،(التي تحتوي على أوراق الورود )معطرات
 شمع، مستحضرات تنظيف الحيوانات األليفة والعناية بھا غير العالجية،مستخلصات عطرية
. مستحضرات تنظيف وتلميع الجلود واألحذية،الخياطين واإلسكافي

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٥٧٨٦٤٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٣ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

08/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مذيب حداد واوالده

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:

الزرقاء ،شارع الشھيد وصفي التل  ،عمان  ،ص.ب,١١٩٥:
١٣١١٠
ص.ب  ١٣١١٠ -١١٩٥الزرقاء ،شارع الشھيد وصفي التل
١٦٩٧٢٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل

08/03/2020

Date of

الصنف

3

Mudieb Haddad &Sons
Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zarka, Wasfi Al Tal St. , Amman, P.O.Box:
1195, 13110
Applicant for
P.O.Box 1195 -13110 Zarka, Wasfi Al Tal
Correspondence
St.
Trademark
169724
Class
3

Goods/Services
COSMETICS
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

20/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البيان لتجارة الزيوت المعدنية

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

االردن
ذ  .م .م
عمان  -االردن  ،ص.ب١١١٦٣ ,٣٦٠٣٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٦٣ -٣٦٠٣٠٥عمان  -االردن

رقم العالمة التجارية

١٦٩٦٨٧

20/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت و مواد التشحيم لالستخدامات الصناعية  ,الزيوت للمحركات و مبدالت السرعة
لمحركات المركبات .

albayan for trading
mineral oils
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-jordan, P.O.Box: 360305, 11163

4

Applicant for
P.O.Box 360305 -11163 amman-jordan
Correspondence
Trademark
169687
Class
4

Goods/Services
oils and lubricants for industrial use ; engines and gears of
motor vehilcles
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Date of

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
AL Jundi Brothers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Tabrbour , Above Alhwari Markets,
P.O.Box 915, Amman, Jordan, P.O.Box:
915, 11184

Goods/Services
Oils, greases , Lubricants

:تاريخ ايداع الطلب

الجندي اخوان
االردن
تضامن

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

 االردن،  عمان،٩١٥ .ب. ص،  فوق اسواق الحواري،طبربور
١١١٨٤ ,٩١٥:ب. ص،
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
، 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
169980
Class
4

21/01/2020

4

الصنف

١٦٩٩٨٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المزلقات،  الشحوم، الزيوت
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Date of

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
AL Jundi Brothers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Tabrbour , Above Alhwari Markets,
P.O.Box 915, Amman, Jordan, P.O.Box:
915, 11184

:تاريخ ايداع الطلب

الجندي اخوان
االردن
تضامن

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

 االردن،  عمان،٩١٥ .ب. ص،  فوق اسواق الحواري،طبربور
١١١٨٤ ,٩١٥:ب. ص،
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
، 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
169978
Class
4

21/01/2020

4

الصنف

١٦٩٩٧٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

TATSUO
Goods/Services
Oils, greases , Lubricants

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المزلقات،  الشحوم، الزيوت
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تاريخ ايداع الطلب:

08/03/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العامة لصناعة الزيوت المعدنية

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:

General Oil Industries
L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /Ll Industrial City Area,
Amman, P.O.Box: 961671, 11196

عمان /سحاب  /مدينة الملك عبدﷲ الثاني  ،عمان ،
ص.ب١١١٩٦ ,٩٦١٦٧١:
ص.ب  ١١١٩٦ -٩٦١٦٧١عمان /سحاب  /مدينة الملك
عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٩٦٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت محركات ,زيوت ھيدروليك ,زيوت معدنية

08/03/2020

Date of

4

Applicant for
P.O.Box 961671 -11196 Amman/Sahab /Ll
Correspondence
Industrial City Area
Trademark
169966
Class
4

Goods/Services
engine oils, hydraulic oils, mineral oil
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اعالن الجريدة الرسمية

15/10/2018

:تاريخ ايداع الطلب

 إل إل سي )شركة قائمة بموجب قوانين والية،فيرست كواليتي بيبي برودكتس
First Quality Baby
(دالوير
Products, LLC. Delaware
Limited Liability Company
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
امريكا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address 80 Cuttermill Road, Suite 500 Great Neck
، ١١٠٢١  جريت نيك نيويورك٥٠٠  سويت، كوترميل رود٨٠
NEW YORK 11021, new york
نيويورك

:اسم طالب التسجيل

Date of

15/10/2018

Applicant Name:

Trademark

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY AMMAN-JORDAN AMMAN-JORDAN,
PO_BOX: 910580 - POSTCODE: 11191
169754
Class
5

 صندوق بريد-  االردن- عمان- سماس للملكية الفكرية
١١١٩١  رمز بريدي- ٩١٠٥٨٠

Applicant for
Correspondence

5

الصنف

١٦٩٧٥٤

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

CUTIES ESSENTIALS
Goods/Services
Disposable baby diapers and Training pants

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حفاضات أطفال وكلوتان اطفال لتدريبھم على االستغناء عن الحفاضات
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

04/04/2019

Applicant Name:
Egis Gyogyszergyar Zrt.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1106 Budapest Kereszturi ut 30-38
Hungary

:تاريخ ايداع الطلب

.إغيز غيوغيسزرغيار زرت
ھنغاريا
شركة اجنبية

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

 ھنغاريا٣٨-٣٠  بودابست كيريسزتوري يوت١١٠٦

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169764
Class
5

04/04/2019

5

الصنف

١٦٩٧٦٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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

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

05/08/2019

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

كمينوفا أيه/إس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ثيبورونفي  ٧٨ھاربور ،روالند ٧٦٧٣ ،الدنمارك )شركة قائمة
بموجب قوانين الدنمارك(
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
١٦٩٨٣١

الصنف

05/08/2019

Date of

Applicant Name:
Cheminova A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Thybor?nvej 78 Harbo?re, Ronland, 7673
)Denmark (a Denmark corporation
Applicant for
Correspondence

5

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169831
Class
5

Trademark

VENDETTA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبيدات حشرية؛ مبيدات فطريات

Goods/Services
Pesticides; fungicides
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Date of

15/08/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
RONTIS AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Bahnhofstrasse, CH 6300 Zug,
Switzerland
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169852
Class
5

5

15/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

رونتيس إي جي
سويسرا
مساھمة عامة
 سويسرا، زاغ،٦٣٠٠  سي أتش،باھنھوفستراسي

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

 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص

عنوان التبليغ

الصنف

١٦٩٨٥٢

رقم العالمة التجارية

RONTAMIL رونتاميل
Goods/Services
food for babies ; dietetic foods adapted for medical purposes ;
milk ferments for pharmaceutical purposes,

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  خمائر الحليب لغايات صيدالنية،  اغذية حمية معدة لغايات طبية، اغذية للرضع و االطفال
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

Goods/Services
Surgical and medical wound dressings and bandages; plasters;
gels, ointments and powders for the treatment of wounds; bone
cement for medical purposes; adhesive bands and tapes for
medical use; gauze for dressings; medicated skin care
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of
wounds; medicated cotton wipes for medical use; medicated
cotton swabs for medical use; surgical drapes.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397383
Claim Date: 07/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، واتفورد، ھاترز الن، كروكسلي بارك،٥ بيلدينغ
 المملكة المتحدة،واي ئي٨ ١٨  دبليو دي،ھيرتفوردشير
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169745
Class
5

03/10/2019

5

الصنف

١٦٩٧٤٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ضمادات ومواد تضميد للجروح الجراحية والطبية؛ لصقات؛ ھالم )جل( ومراھم ومساحيق
لمعالجة الجروح؛ مالط العظم لغايات طبية؛ أربطة وأشرطة الصقة لإلستخدام الطبي؛ شاش
للتضميد؛ مستحضرات طبية للعناية بالبشرة؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة الجروح؛
مسحات قطنية طبية لإلستخدام الطبي؛ أعواد قطن طبية لإلستخدام الطبي؛ أغطية معقمة
.جراحية
GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٣٩٧٣٨٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

Goods/Services
Surgical and medical wound dressings and bandages; plasters;
gels, ointments and powders for the treatment of wounds; bone
cement for medical purposes; adhesive bands and tapes for
medical use; gauze for dressings; medicated skin care
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of
wounds; medicated cotton wipes for medical use; medicated
cotton swabs for medical use; surgical drapes.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397399
Claim Date: 07/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، واتفورد، ھاترز الن، كروكسلي بارك،٥ بيلدينغ
 المملكة المتحدة،واي ئي٨ ١٨  دبليو دي،ھيرتفوردشير
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169743
Class
5

03/10/2019

5

الصنف

١٦٩٧٤٣

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ضمادات ومواد تضميد للجروح الجراحية والطبية؛ لصقات؛ ھالم )جل( ومراھم ومساحيق
لمعالجة الجروح؛ مالط العظم لغايات طبية؛ أربطة وأشرطة الصقة لإلستخدام الطبي؛ شاش
للتضميد؛ مستحضرات طبية للعناية بالبشرة؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة الجروح؛
مسحات قطنية طبية لإلستخدام الطبي؛ أعواد قطن طبية لإلستخدام الطبي؛ أغطية معقمة
.جراحية
GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK ٠٠٠٠٣٣٩٧٣٩٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

29/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nutricia International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The
Netherlands

:تاريخ ايداع الطلب

في. نوتريشيا انترناشونال بي
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ال اس ھوفدورب ھولندا٢١٣٢ ،١٦٧ تاوروسافينو
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169839
Class
5

29/10/2019

5

الصنف

١٦٩٨٣٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

APTAMIL
Goods/Services
Food for special medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies, infants
and invalids; food for babies with special nutritional needs;
milks for babies and infants; nutritional dietary supplements for
medical use; nutritional products for medical usage; cereals for
infants; vitamin preparations.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أغذية ألغراض طبية خاصة؛ مواد حمية غذائية معدة لالستخدام الطبي؛ أغذية لألطفال
والرضع والمرضى العاجزون؛ أغذية لألطفال ذوي احتياجات غذائية خاصة؛ حليب لألطفال
والرضع؛ مكمالت للحمية الغذائية لالستخدام الطبي؛ منتجات غذائية لالستخدام الطبي؛ حبوب
للرضع؛ مستحضرات فيتامينية؛
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان  /الدوار السابع بناية زھران
بالزا
5
الصنف
١٦٩٦٨٤

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

30/10/2019

Date of

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th
Correspondence
ciricle zahran building
Trademark
169684
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal products used to treat epilepsy
disease
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان  /الدوار السابع بناية زھران
بالزا
5
الصنف
١٦٩٦٨٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم من أجل تحسين مراقبة نسبة السكر في الدم

30/10/2019

Date of

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th
Correspondence
ciricle zahran building
Trademark
169680
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal product used to improve
glycemic control
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان  /الدوار السابع بناية زھران
بالزا
5
الصنف
١٦٩٦٨٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم كمثبط للصفائح الدموية

30/10/2019

Date of

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th
Correspondence
ciricle zahran building
Trademark
169685
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal product used as a blood platelet
innibitors
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تاريخ ايداع الطلب:

30/10/2019

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان  /الدوار السابع بناية زھران
بالزا
5
الصنف
١٦٩٦٨٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم من أجل تحسين مراقبة نسبة السكر في الدم

30/10/2019

Date of

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th
Correspondence
ciricle zahran building
Trademark
169683
Class
5

Goods/Services
pharmaceuticaland medicinal used to improve gklycemic
control
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان  /الدوار السابع بناية زھران
بالزا
5
الصنف
١٦٩٩٤٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم كمضاد للبكتيريا

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th
Correspondence
ciricle zahran building
Trademark
169948
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal product used as antibacterial
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سيل دايري انترناشونال

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

لو رادين  ٢٩٨٦٠بلوفين  -فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٦٦٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أطعمة لالطفال الرضع ،مشروبات لالطفال الرضع ،حليب لألطفال الرضع ،أطعمة الحلو
الملبنة لألطفال الرضع )حلويات من األلبان لألطفال الرضع( ،حليب مجفف )مسحوق/بودرة(
لألطفال.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٥٨٧٧٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١١ :

28/11/2019

Date of

Applicant Name:

SILL DAIRY
INTERNATIONAL
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address LE RADEN 29860 PLOUVIEN - FRANCE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169667
Class
5

Trademark

Goods/Services
Food for babies; beverages for babies; milk for babies; dairy
desserts for babies; powdered milk for babies.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4558773
Claim Date: 11/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

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

رايسرفارما اس .ار .ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/01/2020

Date of

Applicant Name:
RICERFARMA S.R.L.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Egadi, 7, 20144 Milano, Italy

فيا ايغادي ٢٠١٤٤ ،٧ ،ميالنو ،ايطاليا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٨٠٠

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169800
Class
5

Trademark

RHINOIAL
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مزيالت االحتقان األنفية وبخاخات األنف لألغراض الطبية وقطرات األنف وكريمات األنف
لألغراض الطبية ومعاجين األنف لألغراض الطبية ومحاليل )سوائل( لالستخدام الطبي في
غسل ممرات األنف.

Goods/Services
Nasal decongestants, nasal sprays for medical purposes, nose
drops, nasal creams for medical purposes, nasal pastes for
medical purposes, solutions for medical use in washing the
nasal passages.
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nutricia International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The
Netherlands

Goods/Services
Food for special medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies, infants
and babies and infants; non-dairy and plant-based milks for
babies and infants, namely milks derived from plants,
vegetables, cereals, grains, nuts, seeds, beans and fruits;
nutritional dietary supplements for medical use; nutritional
products for medical usage; cereals for infants; vitamin
preparations; dietetic foods for pregnant, lactating and
breast feeding women; dietetic milk for pregnant, lactating and
breast feeding women.invalids; food for babies with special
nutritional needs; milks for
Special condition: The registration of this trademark Claimed in
colored blue, gold ,light blue

:تاريخ ايداع الطلب

في. نوتريشيا انترناشونال بي
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ال اس ھوفدورب ھولندا٢١٣٢ ،١٦٧ تاوروسافينو
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169940
Class
5

16/01/2020

5

الصنف

١٦٩٩٤٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أغذية ألغراض طبية خاصة؛ مواد حمية غذائية معدة لالستخدام الطبي؛ أغذية لألطفال
والرضع وذوي االحتياجات الخاصة؛ أغذية لألطفال ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة؛ حليب
،لألطفال والرضع؛ حليب أساسه النباتات وخالي من منتجات األلبان لألطفال والرضع
وبخاصة الحليب المشتق من النباتات والخضروات والحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور
والفاصوليا والفواكه؛ مكمالت غذائية لالستخدام الطبي؛ منتجات غذائية لالستخدام الطبي؛
حبوب للرضع؛ مستحضرات فيتامينية؛ أغذية حمية للحوامل وإلفراز الحليب وللمرضعات؛
.حليب غذائي للحوامل وإلفراز الحليب وللمرضعات

 ازرق فاتح,  ذھبي,  ان تسجيل ھذة العالمة محددة بااللوان ازرق:اشتراطات خاصة
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nutricia International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The
Netherlands

:تاريخ ايداع الطلب

في. نوتريشيا انترناشونال بي
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ال اس ھوفدورب ھولندا٢١٣٢ ،١٦٧ تاوروسافينو

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكرية ص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169939
Class
5

16/01/2020

5

Goods/Services
Food for special medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; food for babies, infants and babies and infants; nondairy and plant-based milks for babies and infants, namely milks
derived from plants, vegetables, cereals, grains, nuts, seeds, beans
and fruits; nutritional dietary supplements for medical use;
nutritional products for medical usage; cereals for infants; vitamin
preparations; dietetic foods for pregnant, lactating and breast
feeding women; dietetic milk for pregnant, lactating and breast
feeding women.invalids; food for babies with special nutritional
needs; milks for
Special condition: The registration of this trademark Claimed in
colored blue, gold ,light blue

الصنف

١٦٩٩٣٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أغذية ألغراض طبية خاصة؛ مواد حمية غذائية معدة لالستخدام الطبي؛ أغذية لألطفال
والرضع وذوي االحتياجات الخاصة؛ أغذية لألطفال ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة؛
حليب لألطفال والرضع؛ حليب أساسه النباتات وخالي من منتجات األلبان لألطفال
 وبخاصة الحليب المشتق من النباتات والخضروات والحبوب والبقوليات،والرضع
والمكسرات والبذور والفاصوليا والفواكه؛ مكمالت غذائية لالستخدام الطبي؛ منتجات
غذائية لالستخدام الطبي؛ حبوب للرضع؛ مستحضرات فيتامينية؛ أغذية حمية للحوامل
.وإلفراز الحليب وللمرضعات؛ حليب غذائي للحوامل وإلفراز الحليب وللمرضعات

 ازرق فاتح,  ذھبي,  ان تسجيل ھذة العالمة محددة بااللوان ازرق:اشتراطات خاصة
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nutricia International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The
Netherlands

:تاريخ ايداع الطلب

في. نوتريشيا انترناشونال بي
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ال اس ھوفدورب ھولندا٢١٣٢ ،١٦٧ تاوروسافينو

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169944
Class
5

16/01/2020

5

Goods/Services
Food for special medical purposes; dietetic substances adapted
for medical use; food for babies, infants and babies and infants;
non-dairy and plant-based milks for babies and infants, namely
milks derived from plants, vegetables, cereals, grains, nuts, seeds,
beans and fruits; nutritional dietary supplements for medical use;
nutritional products for medical usage; cereals for infants; vitamin
preparations; dietetic foods for pregnant, lactating and breast
feeding women; dietetic milk for pregnant, lactating and breast
feeding women.invalids; food for babies with special nutritional
needs; milks for
Special condition: The registration of this trademark Claimed in
colors blue, gold ,light blue

الصنف

١٦٩٩٤٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أغذية ألغراض طبية خاصة؛ مواد حمية غذائية معدة لالستخدام الطبي؛ أغذية لألطفال
والرضع وذوي االحتياجات الخاصة؛ أغذية لألطفال ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة؛
حليب لألطفال والرضع؛ حليب أساسه النباتات وخالي من منتجات األلبان لألطفال
 وبخاصة الحليب المشتق من النباتات والخضروات والحبوب والبقوليات،والرضع
والمكسرات والبذور والفاصوليا والفواكه؛ مكمالت غذائية لالستخدام الطبي؛ منتجات
غذائية لالستخدام الطبي؛ حبوب للرضع؛ مستحضرات فيتامينية؛ أغذية حمية للحوامل
.وإلفراز الحليب وللمرضعات؛ حليب غذائي للحوامل وإلفراز الحليب وللمرضعات

 ازرق الفاتح,  ذھبي,  ان تسجيل ھذة العالمة محدد باالوان ازرق:اشتراطات خاصة
.كماھوه مبين
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تاريخ ايداع الطلب:

03/02/2020

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

نوفو نورديسك ايه /اس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

03/02/2020

Date of

Applicant Name:
Novo Nordisk A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Novo Alle, 2880 Bagsvaerd, Denmark

نوفو آلي ٢٨٨٠ ،باجسفايرد ،الدنمارك

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٧٣٥

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169735
Class
5

Trademark

XULTOPHY
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج مرض السكري.

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/02/2020

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

نوفو نورديسك ايه /اس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

03/02/2020

Date of

Applicant Name:
Novo Nordisk A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Novo Alle, 2880 Bagsvaerd, Denmark

نوفو آلي ٢٨٨٠ ،باجسفايرد ،الدنمارك

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
١٦٩٧٣٣

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169733
Class
5

Trademark

Ozempic
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج مرض السكري.

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes.
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Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Medytox Inc.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 78, Gangni 1-gil, Ochang-eup,
Cheongwon-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Goods/Services
Pharmaceutical and veterinary preparations, Drugs for medical
purposes, Pharmaceutical drugs, Medical preparations made of
solutions of hyaluronic acid or modified hyaluronic acid for
medical purposes, Medical hyaluronic acid or modified
hyaluronic acid in the form of pre-filled syringes

:تاريخ ايداع الطلب

.ميديتوكس انك
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

- شيونغجو،جو- شيونغون،وب- اوشانغ،جيل-١  جانغني،٧٨
 جمھورية كوريا، شانغشيونغبوك – دو،سي
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
169977
Class
5

04/02/2020

5

الصنف

١٦٩٩٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية والعقاقير لالستخدام الطبي واألدوية الصيدالنية
والمستحضرات الطبية المصنوعة من محاليل حمض الھيالورونيك أو حمض الھيالورونيك
المع ّدل لالستخدامات الطبية وحمض الھيالورونيك الطبي أو حمض الھيالورونيك المعدّل على
شكل حقن معبأة مسبقا
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Date of

19/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 amman -7th ciricle
Correspondence
-zahran building
Trademark
169686
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal products used for the treatment
of major depressive disorder

19/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام اس فارما فينشرز القابضة ذ

:اسم طالب التسجيل

بحرين
شركة اجنبية

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

٢٢٣٩م٢٢البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين
٦ ,٢٠٧٠٥:ب. ص، ٤٦٢٦  شارع١٤٥٩ مبنى
الدوار السابع بناية زھران/ عمان١١١٩٥ -١٧٥١٦ ب.ص
بالزاا
5
الصنف
١٦٩٦٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضر صيدالني ودوائي يستخدم لعالج اضطراب االكتئاب الشديد

68

Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

alwazir company for
industry detergent
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ sahib / 60 str / abd alhafiz al hit ,
P.O.Box: 16, 11512
Applicant for
P.O.Box 16 -11512 amman/ sahib / 60 str /
Correspondence
abd alhafiz al hit
Trademark
169883
Class
5

Goods/Services
Antiseptics,air freshener for medical purposes ,
preparation,anthelmintics,antibiotics,balms formedical
purposes,bath salts for medical purposes,biocides,
disinfectants for chemical toilets,food for
babies,liniments,opodeldoc,rat poison,repellents,

27/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الوزير لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

 خلف جامع عبد الحفيظ الحيت/  شارع الستين/  سحاب/عمان
١١٥١٢ ,١٦:ب. ص،
 خلف/  شارع الستين/  سحاب/ عمان١١٥١٢ -١٦ ب.ص
جامع عبد الحفيظ الحيت
5
الصنف
١٦٩٨٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أمالح, بلسم لغايات طبية,مضادات حيوية، طاردات ديدان,  ملطف جو لغايات طبية,معقمات
 أغذية للرضع و, مطھرات كيميائية لتنظيف الجروح, مبيدات حيوية,استحمام لغايات طبية
.«طاردات حشرات: سم فئران, مرھم الصابون, مراھم مسكنة،األطفال
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Date of

04/03/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Rohto Pharmaceutical
Co., Ltd.

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku,
Osaka-shi, Osaka 544-8666, Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169934
Class
5

04/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.روھتو فارماسيوتكال كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

،شي- اوساكا،كو- اكونو، تشوم١  تاتسومي نيشاي، ١-٨
 اليابان٨٦٦٦-٥٤٤ اوساكا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
١٦٩٩٣٤

Goods/Services
pharmaceutical preparations and other preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides; Collyrium; Medicated eye washes;
solutions for contact lenses; Cleaning stock solution for contact
lenses that increases moisture; Rinsing, cleaning, preserving
solution or contact lenses; Eyewash that can be washed with
contact lenses; Eye drops that can be instilled with contact lenses;
disinfectants for sontact lenses; Contact lens solutions for
cleaning, disinfecting and Preserving purposes; Reagent paper for
medical purposes, Oiled Paper for medical purposes, Adhesive
tapes for medical purposes; Sanitary masks; Wrapping wafers for
medicine doses; Gauze for dressings; Empty capsules for
pharmaceuticals, Eyepatches for medical purposes; Ear bandages;
Menstruation bandages; Menstruation tampons; Sanitary napkins;
Sanitary panties; Absorbent cotton: Adhesive plasters; Bandages
for dressings; Liquid bandages; Breast nursing pads; Cotton swabs
for medical use; Dental materials; Diapers; Diaper covers; Fly
catching paper; Mothproofing paper; Lacteal flour for babies;
Dietary supplements for humans; Dietetic beverages adapted for
medical purposes, Dietetic food adapted for medical purposes;
Beverages for babies; Food for babies; Dietary supplements for
animals; Semen for artificial insemination. ,

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية ومستحضرات أخرى للقضاء على الحشرات والفطريات
 محاليل للعدسات. غسول طبي للعيون.واألعشاب الضارة« محلول وغسول للعيون
 محاليل غسيل,،الالصقة؛ محلول تنظيف للعدسات الالصقة يساعد على زيادة الترطيب
 قطرات العين. غسول العيون لغسل العدسات الالصقة.وتنظيف وحفظ العدسات الالصقة
 المطھرات للعدسات الالصقة؛ محاليل،التي يمكن تقطيرھا مع العدسات الالصقة
العدسات الالصقة لغايات التنظيف والتعقيم والحفظ الورق الكاشف للغايات الطبيةء ورق
 رقائق التغليف، أقنعة صحية. أشرطة الصقة للغايات الطبية،زيتي للغايات الطبية
 كمادات العيون. كبسوالت فارغة لألدوية.لجرعات الدواءء شاش تضميد الجروح
 مناشف. سدادات قطنية للحيض.ضمادات الحيض، ضمادات األذن،لألغراض الطبية
 ضمادات. الصقات الجروح. قطن عالي االمتصاص. سراويل داخلية صحية:صحية
ماسحات قطنية لالغراض، لبادات الرضاعة الطبعية. ضمادات سائلة،لتضميد الجروح
 ورق التقاط الذباب« ورق.، الحفاظاتء أغطية الحفاظات, مواد العناية باألسنان،الطبية
 مشروبات حمية. المكمالت الغذائية لالستخدام البشري. دقيق لبني للرضع.مضاد للعث
 نطف. مكمالت غذائية للحيوانات.مشروبات للرضعء طعام للرضع،معدة لغايات طبية
, .للتلقيح الصناعي

70

Date of

05/03/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

QILU PHARMACEUTICAL
CO., LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 317, XINLUO ROAD, HIGH-TECH
ZONE, JINAN, SHANDONG, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169920
Class
5

Goods/Services
Medicines for human purposes for the treatment of tumor;
Pharmaceutical preparations for the treatment of mental system
diseases; Vitamin preparations; Drugs for medical purposes for
the treatment of cardiovascular and cerebrovascular diseases;
Ointments for pharmaceutical purposes; Antibiotics;
Preparations of microorganisms for medical or veterinary use;
Crude drugs; Medicines for veterinary purposes; Veterinary
preparations

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،كيليو فارماسيوتيكال كوربوريشين

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، شاندونغ، جينان،تيك زون- ھاي، اكسينلو رود،٣١٧ .نو
جمھورية الصين الشعبية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
١٦٩٩٢٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض الجھاز العقلي،أدوية للغايات البشرية لعالج األورام
 أدوية للغايات الطبية لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية،مستحضرات الفيتامينات
 مستحضرات من الكائنات الحية، مضادات حيوية، المراھم للغايات الصيدالنية،والدماغية
، العقاقير الطبيعية؛ أدوية للغايات البيطرية،الدقيقة لالستخدام الطبي أو البيطري
المستحضرات البيطرية
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

اسم طالب التسجيل:

ييو ھانھاو سانيتاري ويرز كو ،.لمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

YIWU HANHAO SANITARY
WARES CO., LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صمامات معدنية لمواسير الماء؛ مواسير ماء معدنية؛ صمامات معدنية )بخالف أجزاء
االالت(؛ صنابير معدنية؛ مصائد )صمامات( معدنية لھواء المجاري؛ أنابيب فوالذية؛ وصالت
معدنية للمواسير؛ وصالت مرفقية معدنية للمواسير؛ قنوات معدنية لمنشآت التدفئة المركزية؛
مواد أنبوبية معدنية.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address F4-19087 Yiwu International Trade
City,Futian Street,Yiwu
City,Zhejiang,China, P.O.Box: 3308, 11181

اف ١٩٠٨٧-٤ييو انترناشيونال تريد سيتي ،فوتيان ستريت،
ييو سيتي ،زيجيانج ،الصين  ،ص.ب١١١٨١ ,٣٣٠٨:
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٦٩٨٩٨

14/01/2020

Date of

6

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
169898
Class
6

Goods/Services
Water-pipe valves of metal; water-pipes of metal; valves of
metal, other than parts of machines; nozzles of metal; drain
;traps [valves] of metal; steel tubes; junctions of metal for pipes
elbows of metal for pipes; ducts of metal, for central heating
installations; pipework of metal.
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Date of

18/04/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Hangzhou Ezviz Network
Co. Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou, P.R. China
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169991
Class
7

Goods/Services
Machines and apparatus for cleaning, electric; Dust exhausting
installations for cleaning purposes; Dust removing installations
for cleaning purposes; Vacuum cleaners; Robots [machines];
Curtain drawing devices, electrically operated; Electric
machinery for making food; Ironing machines; Electric
machines used in kitchen; Washing machine; Dish-washing
machine; Lifting equipment; Electric scissors; Alternator; Air
compressor; Soybean milk maker.
Special condition: Color Claim: Blue, Green, Fuchsia, Orange,
White

18/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.أل تي دي. ھانغتشو إيزفيز نتورك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ھانغتشو، بينجيانغ ديستريكت، تشيانمو رود٥٥٥ رقم
جمھورية الصين الشعبية
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكرية ص
7

الصنف

١٦٩٩٩١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اآالت وأجھزة تنظيف كھربائية؛ معدات تصريف الغبار ألغراض التنظيف؛ معدات إزالة الغبار
لغايات التنظيف؛ مكانس كھربائية؛ إنسان آلي ]آلة[؛ أجھزة كھربائية لسحب الستائر؛ آالت
كھربائية لصنع الطعام؛ آالت كي؛ آالت كھربائية لإلستخدام في المطبخ؛ غساالت؛ غساالت
صحون؛ أجھزة رفع؛ مقصات كھربائية؛ مولدات التيار المتردد؛ مكبس ھوائي؛ آلة لصنع
.حليب الصويا

 ألزرق واألخضر والفوشيه والبرتقالي واألبيض: العالمة محددة بااللوان:اشتراطات خاصة
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Date of

23/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

oryx general trading
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -khalda -um somaq, P.O.Box:
144241, 11814

23/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اوريكس للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٨١٤ ,١٤٤٢٤١:ب. ص، ام السماق- خلدا- عمان

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

ام السماق- خلدا-  عمان١١٨١٤ -١٤٤٢٤١ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 144241 -11814 amman -khalda Correspondence
um somaq
Trademark
169878
Class
7

Goods/Services
water pump, carpet wash machine, washing machine,
dryers,blenders,hover,a juicer, dishwasher.

7

الصنف

١٦٩٨٧٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
عصارة, مكانس كھربائية, خالطات,  نشافات,غساالت, ماكنة غسيل سجاد, مضخة ماء
. جالية صحون,فواكه
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Date of

23/09/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

ZHEJIANG HEHE
EMBROIDERY CO.,LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.586, SUNJIA, JIYANG STREET, ZHUJI
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Goods/Services
Finishing machines , sewing machines , stitching machines ,
embroidery machine, punched card machines for offices ,
dyeing machines , centrifugal machines , shaft couplings
[machines] , spinning frames , printing canister carving
equipment

:تاريخ ايداع الطلب

 إل تي دي،.زھيجيانغ ھيھي إمبرويدري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 زھيجيانغ، زھوجي سيتي، جيانغ ستريت، سونجيا،٥٨٦ رقم
 الصين،بروفينس
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169809
Class
7

23/09/2019

7

الصنف

١٦٩٨٠٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 آالت، آالت مكتبية للبطاقات المخرمة، آالت تطريز، آالت درز، ماكينات خياطة،آالت صقل
 معدات حفر، ماكينات غزل،[ قارنات ألعمدة اإلدارة ]آالت، آالت طرد مركزي،صباغة
اسطوانات الطباعة
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Date of

23/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

23/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتمكنة لالجھزة الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٦٢١ ,٢٨:ب. ص، خريبة السوق- عمان

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

خريبة السوق-  عمان١١٦٢١ -٢٨ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٨٢٣

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 28 -11621 Amman - khirbet sook
Correspondence
Trademark
169823
Class
7

Goods/Services
Vacuum cleaner, twin tub washer, automatic
washing machine , dish washer , paper
shredder , mixer , food mixer, food
processor, blinder ,

7

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
-  ماكنة اتالف ورق-  جالية صحون-  غسالة اتوماتيك،  غسالة حوضين، مكنسة كھربائية
 خالط عامودي-  محضرة طعام- عجانة خالط طعام

76

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كيه ام كومسان فينش سيستمليرى سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتى
KM KUMSAN VINC
SISTEMLERI SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
تركيا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
ايدينلي ماھاليسى ،بيرليك اورجانيزى سانايى بولجيسي ،باتي
Applicant Address Aydinli Mahallesi, Birlik Organize Sanayi
جاديسى ،نو ،١ :توزال  -اسطنبول  /تركيا
 Bolgesi, Bati Caddesi, No: 1, TuzlaIstanbul / Turkey

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

26/12/2019

Date of

Applicant Name:

قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٧١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أالت الرفع والمقصود بھا الرافعات؛ رافعات الجيب )رافعات ذات ذراع جانبي(،الرافعات
المتحركة العلوية؛ الرافعات الجسرية:؛ الرافعات الكابلية ,الرافعات التفريغية« الرافعات
المجنزرة.الرافعات المتحركة ء والرافعات المتحركة لرفع اليخوت والقوارب والسفن المائية
من سطح السفينة إلى الورش؛ آالت التحميل؛ أالت النقل والمقصود بھا الروبوتات الصناعية
ألغراض الرفع والتحميل والنقل؛ المصاعد والساللم المتحركة والرافعات؛ رافعات االحمال
الثقيلة« الرافعات شبه العمالقة وحدة صيانة المباني .الرافعات األرضية؛ الرافعات لفتح
البوابة الرافعات المغناطيسية :الرافعة البحرية .جسر الرافعة المثبتة على السكك الحديدية
لمناولة الحاويات« جسر الرافعة المطاطية لمناولة الحاويات,.

7

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169710
Class
7

Goods/Services
Lifting machines, namely, cranes, jib cranes, overhead travelling
cranes, gantry cranes, cable cranes, unloading cranes, crawler
cranes, mobile cranes, and mobile lifts for lifting yachts, boats,
;wáter vessels from deck to the workshops; loading machines
and transmission machines, namely, industrial robots for lifting,
loading and transmission purposes; elevators, escalators and
cranes; overload cranes, semi-gantry cranes, building
maintenance unit, ground winches, gate-opening cranes,
magnetic cranes, marine lift, rail mounted gantry for container
handling, rubber tyred gantry for container handling. ,
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Date of

26/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SICHUAN CHANGHONG
ELECTRIC CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 35, East Mianxing Road, High-Tech
Park, Mianyang, Sichuan, 621000, China

Goods/Services
Mixing machines; Dishwashers; Kitchen machines, electric;
Food ;[laundry]Washing machines ;electric ,processors
;[machines]Compressors Road ;Compressed air machines
;[automatic propulsion] sweeping machinesWashing
apparatus; Machines and apparatus for cleaning, electric; DryDust removing installations for cleaning ;cleaning machine
.purposes

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.سيشوان شانغھونغ إليكتريك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ميانيانغ،تيك بارك- ھاي، إيست ميانكسينغ رود،٣٥ .نمبر
 الصين،٦٢١٠٠٠ ،سيشوان
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص
، 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
169771
Class
7

26/12/2019

7

الصنف

١٦٩٧٧١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كھربائية؛ غساالت،آالت خلط؛ غساالت األطباق؛ آالت كھربائية للمطبخ؛ محضرات األطعمة
]غسيل المالبس[؛ ضاغطات ]آالت[؛ آالت الھواء المضغوط؛ آالت تنظيف الطرق ]الدفع
األلى[؛ أجھزة غسيل؛ آالت وأجھزه كھربائية للتنظيف؛مغسلة التنظيف الجاف؛ تجھيزات
.إزالة الغبار ألغراض التنظيف
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Date of

06/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Eurostar Auto. Spare
Parts TR.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah – United Arab Emirates

Goods/Services
Air condensers; Alternators; Ball rings for bearings; Ballbearings; Belt conveyors; Belts (Dynamo—); Belts for motors
and engines; Compressors [machines]; Connecting rods for
machines, motors and engines; Fan belts for motors and
engines; Fans for motors and engines; Filters for cleaning
cooling air, for engines; Filters [parts of machines or engines];
Fuel pumps (Self-regulating-); Generators (Current—); Heat
exchangers [parts of machines]; Joints [parts of engines];
Manifold (Exhaust—) for engines; Pulleys; Pumps [machines];
Pumps [parts of machines, engines or motors]; Radiators
[cooling] for motors and engines; Rods (Connecting —) for
machines, motors and engines; Shock absorber plungers [parts
of machines]; Sparking plugs for internal combustion engines;
Starters for motors and engines.

:تاريخ ايداع الطلب

يوروستار لتجارة قطع غيار السيارات

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

الشارقة – االمارات العربية المتحدة

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 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
169869
Class
7

06/02/2020

7

الصنف

١٦٩٨٦٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ناقالت، محامل كريات، حلقات كريات المحامل، مولدات التيار المتردد،مكثفات ھوائية
 أذرع،[ ضاغطات ]آالت، سيور للمحركات والمكائن، سيور للمولدات الكھربائية،بالسيور
 مراوح المحركات، سيور مراوح المحركات والمكائن،توصيل لآلالت والمحركات والمكائن
 مرشحات )فالتر( ]أجزاء آالت أو، مرشحات )فالتر( لتنظيف ھواء التبريد للمكائن،والمكائن
 وصالت،[ مبادالت حرارية ]أجزاء آالت، مولدات التيار، مضخات وقود ذاتية التنظيم،[مكائن
،[ مضخات ]آالت، بكرات،[ صناديق للقوالب ]تستخدم في الطباعة،[]أجزاء من مكائن
 أذرع، مشعات ]لتبريد[ المحركات والمكائن،[مضخات ]أجزاء آالت أو مكائن أو محركات
،[ مغاطس أو أغماد لمخمدات الصدمات ]أجزاء آالت،توصيل لآلالت والمحركات والمكائن
. أجھزة إقالع للمحركات والمكائن،شمعات إشعال لمحركات االحتراق الداخلي
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Date of

16/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amta Iesenaeet al adawat
al kahrobaeya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address irbid -madenat al hasan al senaeaa,
P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor Trademark
169729
Class
7

Goods/Services
Electrical apparatus for sealing plastics [packaging]; curtain
drawing devices, electrically operated; door closers, electric;
vacuum cleaner bags; industrial inkjet printing machines;
bicycle assembling machines; molding machines; metalworking
machines; beating machines; mixing machines; puddling
machines; air suction machines; machines and apparatus for
cleaning, electric; window closers, electric; blade holders
{parts of machines]; suction nozzles for vacuum cleaners;
vacuum cleaner hoses; whisks, electric, for household
purposes; mixers [machines]; blenders, electric, for
household purposes; water heaters being parts of machines;
fan belts for motors and engines; fruit presses, electric, for
household purposes; dishwashers; washing machines
[laundry]; meat choppers [machines]; brushes for vacuum
cleaners; piston segments; vacuum — cleaner attachments for
disseminating perfumes and disinfectants; motors, electric,
other than for land vehicles; fans for motors and engines; gasoperated blow _ torches; soldering lamps; elevators [lifts]; lifts,
other than ski-lifts; pepper mills, other than hand-operated;
coffee grinders, other than hand-operated; crushers for kitchen
use, electric; mills for household purposes, other than handoperated; door openers, electric; window openers, electric.

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة امتا لصناعة االدوات الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,٤٨٨٨:ب. ص، مدينة الحسن الصناعية- شارع الرمثا-اربد
١١٩٥٣
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
- ٢ط
7
الصنف
١٦٩٧٢٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اجھزة كبربائية الحكام سد المواد البالستيكية ]تغليف[؛ اجھزة كھربائية لسحب
الستائر؛ اقفال كبربائية لالبواب؛ اكياس المكانس الكبربائية؛ آالت الطباعة
الصناعية النافثة للحبر؛ أالت تجميع الدراجات البوائية؛ أالت تشكيل القوالب؛ آالت
تصنيع االدوات المعدنية؛ آالت خفق؛ آالت خلط؛ آالت خلط الطين؛ آالت شفط
 كھربائية؛ حامالت ريش.البھواء؛ أالت واجھزة تنظيف كبربائية[؛ أقفال نوافذ
المراوح ]اجزاء آالت[؛ خراطيم االمتصاص للمكانس الكھربائية؛ خراطيم المكانس
الكبربائية؛ خفاقات كھربائية لغايات منزلية؛ خالطات ]آالت[؛ خالطات كيريائية
لغايات منزلية؛ سخانات ماء ]اجزاء آالت[؛ سيور مراوح المحركات
والمكائن؛ عصارات فواكه كيربائية للغايات المنزلية؛ غساالت صحون؛ غساالت
]لغسل المالبس[؛ فرامات لحم ]آالت[؛ فرش للمكانس الكيربائية؛ قطع مكابس؛
قطع ملحقة بالمكانس الكبربائية لنشر العطور والمطھرات؛ محركات كبربائية
بخالف المستخدمة في المركبات البرية؛ مراوح المحركات والمكائن؛ مصابيح تدار
بالغاز؛ مصابيح لحام؛ مصاعد؛ مصاعد إبخالف مصاعد التزلج[؛ مطاحن فلفل
بخالف التي تدار باليد؛ مطاحن قھوة بخالف التي تدار باليد؛ء مطاحن كبربائية
للغايات المنزلية؛ مطاحن للغايات المنزلية بخالف التي تدار باليد؛ مفاتيح كبربائية
 كبربائية.لالبواب؛ مفاتيح نوافذ.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/04/2019

اسم طالب التسجيل:

ھانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Hangzhou Ezviz Network
Co. Ltd.

رقم  ٥٥٥تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت ،ھانغتشو،
جمھورية الصين الشعبية
اليافي للملكية الفكرية ص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
١٦٩٨٥٥

18/04/2019

الصنف

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة معالجة البيانات; أجھزة ذاكرات كمبيوتر; برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر ; أجھزة
ً
مسجّ لة; معالجات بيانات صغيرة; شاشات عرض
ملحقة بالكمبيوتر; برمجيات كمبيوتر
]أجزاء كمبيوتر[; وحدات معالجة مركزية; بطاقات الدارات المتكاملة; بطاقات ذكية ] بطاقات
الدارات المتكاملة[; برامج كمبيوتر مسجلة; منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل; برامج
كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[; قارئات ]معدات معالجة بيانات[; مشغل ومضي لناقل
تتابعي مشترك ; برامج المراقبة )برامج الكمبيوتر(; برامج ألعاب كمبيوتر; ملفات موسيقية
قابلة للتنزيل; ملفات فيديو قابلة للتنزيل; عدادات; مؤشرات الكمية; بطاقات بيانية إلكترونية
للبضائع; لوحات إعالنات إلكترونية; اللوحات اإلعالنية اإللكترونية; إشارات إلكترونية
مضيئة; أضواء وماضة ; أضواء إشارة; لوحات إشارات ضوئية أو آلية ; إشارات ضوئية أو
آلية ; أجھزة اتصال داخلي; ھواتف فيديو; معدات شبكة االتصاالت; أجھزة راديو; أجھزة
رادار; أجھزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات; أجھزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر
طبلوني[; نظام تحديد الموقع العالمي ; أدوات االتصاالت البصرية; أدوات تسجيل ; مسجالت
فيديو; كاميرات فيديو; مشغالت وسائط محمولة; آلة دعاية ذاتية الحركة; أجھزة استقبال
الصوت والفيديو; تطبيقات إعداد أفالم التصوير السينمائي; كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[
; أجھزة قياس السرعة ]للتصوير الفوتوغرافي[; أجھزة إضاءة ومّاضة ]للتصوير
الفوتوغرافي[; أدوات رصد; أجھزة تعليم سمعية وبصرية; كواشف; أجھزة ضبط السرعة
للمركبات; أجھزة ليزر )ليست لغايات طبية(; أجھزة تمثيلية للقيادة والتحكم بالمركبات;
أجھزة قياس كثافة السوائل; مؤشرات درجة الحرارة ; أجھزة وأدوات بصرية; عدسات
بصرية; مواد الطاقة )األسالك والكابالت(; أجھزة شبه موصالت; شاشات عرض الفيديو;
أجھزة التحكم عن بعد; مجسات كھربائية; منظمات الضوء )الكھربائية(; أجھزة واقية من
الحوادث لالستخدام الشخصي; أجھزة كھربائية لمنع السرقة; أدوات إنذار ضد الحريق;
كواشف الدخان; أجھزة إنذار صوتية ; أجھزة إنذار; أقفال كھربائية; طنانات; أجھزة إنذار
ضد السرقة; نظارات; خاليا غلفانية; أجزاء بطاريات; صور كرتونية متحركة; أجھزة مراقبة
ذكية لألبواب بواسطة التعرف الى الوجه; أقفال لألبواب بواسطة بصمة األصبع; كاميرا
لتسجيل لوحات القيادة; أجراس ]أدوات إنذار[; أقراص تخزين; قوابس ومآخذ وأدوات
توصيل أخرى ]وصالت كھربائية[; درع ومنصة للكاميرات; بطاريات كھربائية; جھاز
توجيه; روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة الذكاء االصطناعي; روبوتات للمراقبة
األمنية; منصات برامج الكمبيوتر ،مسجلة أو قابلة للتنزيل; أجھزة كمبيوتر قابلة لالرتداء مع
أو تحت أو فوق المالبس; عصاة السلفي ]ذات قائمة واحدة تحمل باليد[; أجھزة إلكترونية
لعرض األرقام; أجھزة عرض الشرائح; أجھزة عرض الشرائح; لوحات مفاتيح كھربائية;
مفاتيح كھربائية; مفاتيح زمنية أتوماتيكية; ثيرموستات )منظمات الحرارة(; أنابيب للتخاطب;
ميكروفونات; خزائن للمكبرات الصوت; لوحات تحكم ; أجھزة مرسلة مجيبة; خافتات
]منظمات[ ]كھربائية[ للضوء; أجھزة تحليل الھواء; خدمة الوصول إلى الشبكة.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou, P.R. China
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169855
Class
9

Goods/Services
;Data processing apparatus; Computer memory devices
Recorded computer operating programs; Computer peripheral
;devices; Recorded computer software; Microprocessors
;)Monitors (computer hardware); Central processing unit (CPU
;)Integrated circuit cards; Smart cards (integrated circuit cards
Recorded computer programs; Electronic publications
;)(downloadable); Computer programs (downloadable software
;Readers (data processing equipment); USB flash disks
Surveillance programs (computer programs); Computer game
;software; Downloadable music files; Downloadable video files
;Counters; Quantity indicators; Electronic tags for goods
Electronic notice boards; Electronic bulletin boards; Luminous
electronic indicators; Blinkers lights; signal lights; Luminous or
;mechanical signal panels; luminous or mechanical signals
Intercommunications apparatus; Video telephones; Network
communications equipment; Radio equipment; Radar
equipment; Electro-dynamic apparatus for the remote control of
signals; Navigation apparatus for vehicles (on-board
computers); Global Positioning System (GPS) devices; Optical
communication instruments; Recording devices; Video
recorders; Camcorders; Portable media players; Self-motion
advertising machine; Audio and video receivers; Editing
;)applications for cinematographic films; Cameras (photography
Speed measuring apparatus (photography); Flashlights
(photography); Observation instruments; Audiovisual teaching
;apparatus; Detectors; Speed checking apparatus for vehicles
Lasers (not for medical purposes); Simulators for the steering
;and control of vehicles; Hydrometers; Temperature indicators
Optical apparatus and instruments; Optical lenses; Power
material (wires, cables); Semiconductor apparatus; Video
;display screens; Remote control devices; Sensors, electric
Light regulators (electric); Protection devices for personal use
against accidents; Theft prevention installations (electric); Fire
;alarms; Smoke detectors; Sound alarms; Alarms; Electric locks
Buzzers; Anti-theft alarming apparatus; Eyeglasses; Galvanic
cells; Accumulator cells; Animated cartoons; Lookout (smart
;door viewer with face recognition); Smart fingerprint door lock
Dashboard camera; Bells [warning devices]; Hard disk; Plugs,
sockets and other contacts [electric connections]; Shield and
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stand for cameras; Batteries, electric; Router; Humanoid robots
with artificial intelligence; Security surveillance robots;
Computer software platforms, recorded or downloadable;
Wearable computers; Selfie sticks [hand-held monopods];
Electronic numeric displays; Transparency projection
apparatus; Slide projectors ; Switchboards; Switches, electric;
Time switches, automatic; Thermostats; Speaking tubes;
Microphones; Cabinets for loudspeakers; Control panels;
Transponders; light dimmers [regulators], electric; Air analysis
apparatus; Network access server.
Special condition: Color Claim: Blue, Green, Fuchsia, Orange,
White

 ألزرق واألخضر والفوشيه والبرتقالي واألبيض: العالمة محددة بااللوان:اشتراطات خاصة
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Date of

23/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

oryx general trading
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -khalda -um somaq, P.O.Box:
144241, 11814

23/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اوريكس للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٨١٤ ,١٤٤٢٤١:ب. ص، ام السماق- خلدا- عمان

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

ام السماق- خلدا-  عمان١١٨١٤ -١٤٤٢٤١ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 144241 -11814 amman -khalda Correspondence
um somaq
Trademark
169879
Class
9

Goods/Services
Television, liquid crystal display screens, light emitting diodes
screens, plasma screens, digital versatile disc player, recorders,
speakers, projectors, sound system. .

9

الصنف

١٦٩٨٧٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, الشاشات الثنائيات الباعثة للضوء, شاشات الكريستال السائل,تلفزيونات
شاشات بالزما, , سماعات, مسجالت,مشغل قرص فيديو رقمي
. انظمة صوت,اجھزةعرض
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تاريخ ايداع الطلب:

08/09/2019

اسم طالب التسجيل:

جاكوار الند روفر المحدودة

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ابي رود ،وايتلي ،كوفنتري سي في ٤ ٣إل إف المملكة المتحدة

سماس للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
١٦٩٨١٦

08/09/2019

Date of

الصنف

Jaguar Land Rover
Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF
United Kingdom
Applicant for
Correspondence

9

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169816
Class
9

Trademark

RANGE ROVER
من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجزاء كمبيوتر؛ أجھزة الكمبيوتر داخل المركبات؛ أجھزة كمبيوتر للقيادة الذاتية؛
أنظمة إلكترونية داخل المركبات لتقديم مساعدة في القيادة واالصطفاف؛ أنظمة
إلكترونية داخل المركبات للفرملة األوتوماتيكية؛ أنظمة إلكترونية داخل المركبات
للمساعدة في الحفاظ على أو تغيير المسارب عند القيادة؛ أنظمة مثبت السرعة
للمركبات؛ أجھزة التحكم بسرعة المركبات؛ برمجيات الكمبيوتر؛ برمجيات الوسائط
المتعددة التفاعلية؛ برمجيات يتم تفعيلھا بالصوت؛ برمجيات لمعالجة الصوت؛ برامج
الكمبيوتر للبحث و تحديد المواقع و التصنيف و الفھرسة و الربط و التخزين و
الحصول على و تنظيم المعلومات؛ برمجيات تصفح االنترنت او قواعد البيانات؛ عتاد
و برامج كمبيوتر للسيارات؛ برامج كمبيوتر لالستخدام المتعلق بالمركبات؛ أجھزة
قياس عن بعد لتطبيقات السيارات و المحركات؛ لوحات تحكم كھربائية؛ أجھزة تحكم
كھربائية؛ آالت و أدوات عرض؛ مجسات؛ أنظمة أمان الكترونية متكاملة للمركبات؛
أنظمة للمساعدة في األمان و القيادة؛ أجھزة ليزر تستخدم فيما يتعلق بالمركبات؛
أجھزة تحديد المدى عبر الضوء أو الليزر للمركبات؛ أجھزة رادار للمركبات؛
كاميرات للمركبات؛ كاميرات داخل المركبات؛ كاميرات الحركة؛ أجھزة استشعار
االصطفاف وكاميرات الرؤيا الخلفية للمركبات؛ خوذ مدمجة بكاميرات؛ كاميرات
لوحة القيادة؛ أدوات القياس اآللية؛ أجھزة إلكترونية لتجميع القياسات واستالم
البيانات؛ برمجيات الكمبيوتر ،التطبيقات المحمولة ومعدات اإلرسال واالستقبال
الالسلكية تستخدم فيما يتعلق بالقيادة الذاتية والتلقائية ،ميزات أمان المركبات
ووظائف التحذير واإلنذار ،تنبيھات لحركة المرور ولمنع حوادث المرور؛ وحدة
التحكم بالقيادة للمركبات؛ أنظمة مساعدة السائق المبرمجة للمركبات ذات المحركات؛
محطات لشحن المركبات الكھربائية؛ أجھزة وكبالت تستخدم في شحن المركبات
الكھربائية؛ بطاريات للمركبات؛موصالت تيار كھربائية لشحن المركبات الكھربائية؛
مراكم كھربائية؛ منظمات الفلطية ،ھوائيات ،بطاريات كھربائية وسنادات؛ أجھزة
إنذار ضد السرقة؛ أجھزة استشعار اإلنذار؛ لوحة العدادات ومجموعة العدادات؛
عدّادات المسافة؛ ع ّدادات السرعة؛ تاكومترات )أجھزة قياس السرعة الزاويّة(؛
مؤشرات درجة الحرارة؛ فولتمترات )أجھزة قياس الفلطية(؛ أجھزة قياس شدة التيار
الكھربائي؛ أجھزة الفحص؛ أجھزة قياس التقارب؛ قواطع التيارات الكھربائية؛
مب ِّدالت التيار الكھربائي؛ مكثفات كھربائية؛ وصالت كھربائية؛ كبالت كھربائية؛
صمامات كھربائية؛ صناديق الصمامات الكھربائية؛ أجھزة وأدوات التحكم الكھربائية
للمركبات ذات المحركات والمكائن أجھزة استشعار كھربائية؛ أجھزة إطفاء الحريق؛
؛ الدوائر الكھربائية المطبوعة؛ مُرحـِّالت كھربائية؛ مفاتيح كھربائية؛ أجھزة تسجيل
أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ أجھزة تحكم عن بعد للمحركات؛ أجھزة تحكم
عن بعد لتشغيل المركبات؛ اجھزة تحكم عن بعد للتحكم بالمركبات؛ وحدات تحكم في
تفعيل الصوت للمركبات؛ حدات تحكم في تفعيل الصوت ألجھزة الوسائط المتعددة؛
أجھزة تحكم عن بعد و أجھزة تحكم في تفعيل الصوت ألجھزة الترفيه السمعية و
البصرية المنزلية أو األدوات المنزلية و أنظمة التسخين ،وأنظمة التھوية ،وتزيين
الواجھات واألبواب أو لألقفال؛ وأجھزة التحكم عن بعد و أجھزة تفعيل الصوت
أللعاب الفيديو ،وأنظمة العرض ،أو ألنظمة الواقع االفتراضي؛ أضواء انذار
الطوارئ؛ النظام االلكتروني لإلشعار بالطوارئ؛ أجھزة بينية حاسوبية تشكل جزءاً
داخلي من المركبة؛ لوحات عرض للمركبات؛ أنظمة عرض للقيادة االلكترونية
للمركبات؛ معدات سمعية أو سمعية بصرية أو معدات االتصاالت عن بعد؛ الشاشات؛
أجھزة الراديو؛ أنظمة ترفيه سمعية بصرية داخل السيارة؛ معدات نسخ الصوت؛
تلفزيونات؛ راديوھات؛ مشغالت األقراص المرنة؛ مكبرات الصوت؛ مكبرات الصوت
الذكية؛ مكبرات صوت السلكية؛ سماعات األذن؛ مساعدات رقمية شخصية؛
كمبيوترات لوحية؛ أجھزة الوسائط المتعددة؛ أجھزة ومشغالت  ٣MPأو ٤MP؛
محركات األقراص الصلبة المحمولة؛ مشغالت النواقل المتسلسلة المشتركة؛ علب
وحامالت معدة خصيصا ً للھواتف النقالة ،أجھزة الكمبيوتر ،المساعدات الرقمية

Goods/Services
;Computer hardware; on-board computers for vehicles
computers for autonomous-driving; on board electronic
systems for providing driving and parking assistance; on
board electronic systems for automatic braking; on board
electronic systems to assisting in maintaining or changing
;lanes when driving; cruise control systems for vehicles
;vehicle speed control apparatus; computer software
;interactive multimedia software; voice-activated software
;voice-recognition software; voice processing software
computer software for searching, locating, compiling,
indexing, correlating, storing, obtaining and organizing
data; Internet or database browser software; automotive
computer software and hardware; computer software for
use in relation to vehicles; telemetry devices for motor
;vehicle and engine applications; electric control panels
;electric control apparatus, instruments and displays
;sensors; integrated electronic safety systems for vehicles
safety and driving assistant systems; lasers for use in
relation to vehicles; LIDAR apparatus for vehicles; radar
apparatus for vehicles; cameras for vehicles; onboard
cameras; action cameras; parking sensors and rear-view
;cameras for vehicles; helmet cameras; dashboard cameras
automotive measuring instruments; electronic apparatus
for collecting measurements and receiving data; computer
software, mobile applications and wireless transmission
and receiving equipment for use in connection with
autonomous and hands-free driving, automobile safety
features and warning or alarm functions, accident
prevention and traffic alerts; driving control unit for
vehicles; computerized driver assistance systems for motor
;vehicles; charging stations for charging electric vehicles
;apparatus and cables for use in charging electric vehicles
batteries for vehicles; electric power connectors to charge
electric vehicles; electric accumulators, voltage regulators,
aerials, electric batteries and mountings; anti-theft
warning devices; alarm sensors; gauges; electronic or
;computer instrument panels and clusters; odometers
;speedometers; tachometers; temperature sensors
voltmeters; ammeters; testing apparatus; proximity
meters; electric circuit breakers; commutators; electric
condensers; electric connections; electric cables; electric
fuses; electric fuse boxes; electric control apparatus and
instruments for motor vehicles and engines; electrical
sensors; fire extinguishing apparatus; printed electrical
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الشخصية ،أجھزة الكمبيوتر المحمولة ،مفكرة في شكل كمبيوتر صغير؛ أجھزة شحن
الھواتف النقالة ،الھواتف الذكية ،أجھزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة وأجھزة
الكمبيوتر اللوحي ،أجھزة ملحقة معدة لالستخدام مع أجھزة الكمبيوتر بما في ذلك
منافذ  USBمتعددة ،فأرة ألجھزة الكمبيوتر ،لبادات الفأرة ،مكبرات صوت السلكية،
مشغالت ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة ) ،(USBسماعات األذن؛ الھواتف؛
الھواتف النقالة؛ سماعات وأجزاء وقطع الھواتف النقالة وأجھزة الكمبيوتر اللوحي؛
أطواق وحلي لسماعات الھواتف؛ اجھزة اتصال عن بعد؛ محاور ألنظمة االتصاالت؛
؛ واقيات شاشات للھواتف واألجھزة اللوحية؛ تركيبات ھواتف السيارة؛ ساعات
ذكية؛ أجھزة كمبيوتر على شكل أربطة معصم؛ أربطة معصم مشفرة إلكترونيا ً لتحديد
الھوية؛ وسائط التسجيل؛ معدات إنذار لحاالت الطوارئ في الطرق السريعة؛
ثيرمومترات )موازين حرارة(؛ بوصالت؛ حاسبات؛ أجھزة وأدوات إلكترونية
توجيھية وتعليمية؛ أجھزة كھربائية وتشخيصية وعلمية تستخدم في إصالح وصيانة
المركبات؛ مغناطيسات؛ شريط قياس؛ أغطية العين ،نظارات ،نظارات شمسية،
نظارات القيادة؛ نظارات واقية للتزلج؛ نظارات لراكبي الدراجات؛ علب للنظارات أو
النظارات الشمسية أو النظارات الواقية للتزلج؛ خوذ؛ خوذ السائقين؛ مالبس واقية
لسائقي السباق؛ أجھزة وقفازات ومالبس ،جميعھا تستخدم للوقاية ضد الحوادث او
اإلصابات؛ أقنعة ضد التلوث لحماية جھاز التنفس؛ لوازم الوقاية الشخصية الرتدائھا
على الجسم ]أجھزة أمان[؛ عاكسات ضوء الرتدائھا على الجسم ]أجھزة أمان[؛
أجھزة المالحة من خالل أنظمة تحديد المواقع العالمية؛ أنظمة المالحة ،تتألف من
أجھزة إرسال إلكترونية ،مستقبالت ،دارات ،معالجات بيانات صغيرة ،ھواتف نقالة
وبرمجيات الكمبيوتر جميعھا تستخدم في المالحة وجميعھا مدمجة في مركبات ذات
محركات؛ خرائط إلكترونية قابلة للتنزيل؛ أجھزة إرسال واستقبال السلكية؛ وحدات
تحكم السلكية لرصد ومراقبة عمل وحالة أنظمة اإلشارات الكھربائية واإللكترونية
واألجھزة الميكانيكية األخرى التي تستخدم فيما يتعلق بالمركبات ومكائن المركبات؛
أجھزة االتصاالت إلرسال واستقبال االتصاالت عبر المركبات؛ أجزاء وبرمجيات
الكمبيوتر لتتبع سلوك السائق؛ أجھزة استشعار ،أجھزة الكمبيوتر وأجھزة ارسال
واستقبال السلكية لتوفير اتصال داخل المركبة ،بين المركبات ،بالھواتف النقالة،
ومراكز البيانات؛ أجزاء وبرمجيات وأجھزة الكمبيوتر الكھربائية ،لتوفير أجھزة
بينية لمسية ،سمعية ومرئية للتفاعل مع ركاب المركبات؛ أجھزة ارسال واستقبال
السلكية تستخدم فيا يتعلق بأجھزة الكمبيوتر البعيدة تستخدم في السيارات لتتبع،
رصد وتشخيص صيانة المركبات ولتقديم معلومات للسائقين؛ برمجيات كمبيوتر
تطبيقية تستخدم من قبل سائقي وركاب المركبات للوصول الى ،عرض والتفاعل مع
وتنزيل المعلومات والمحتوى الترفيھي؛ برمجيات قابلة للتنزيل وبرمجيات الكمبيوتر
داخل المركبة التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول البعيدة داخل المركبة الى
وظائف المركبات ذات المحركات والوظائف المتعلقة بسالمة ،راحة ،اتصال ،ترفيه
ومالحة السائق ،أجھزة تشخيص تتألف من أجھزة استشعار تستخدم في فحص
وظائف المركبات وفي تشخيص مشاكل المركبات الكھربائية والميكانيكية؛ البرمجيات
والتطبيقات البرمجية التي تسمح للمستخدمين بتعقب وتحديد موقع المركبات
المسروقة ،شحن األجھزة االلكترونية ،وتخزين وتزامن المعلومات الشخصية التي تم
تجميعھا المتعلقة بالمستخدمين والمركبات؛ وحدات بينية إلكترونية لألجھزة البينية
السلكية والالسلكية للھواتف النقالة ومشغالت الوسائط اإللكترونية بنظام كھربائي
آلي؛ أنظمة كمبيوتر للتحكم بالسيارات؛ التطبيقات المحمولة القابلة للتنزيل؛
منشورات الكترونية قابلة للتنزيل؛ منشورات الكترونية؛ منشورات الكترونية؛
منشورات دورية الكترونية؛ برمجيات تطبيقية تستخدم في أو فيما يتعلق بالمركبات؛
ألعاب الكمبيوتر ،برمجيات ألعاب الكمبيوتر؛ قواعد البيانات ،مجموعات البيانات،
ملفات وبرمجيات البيانات المتعلقة بطباعة D٣؛ قواعد البيانات ،مجموعات
البيانات ،ملفات وبرمجيات البيانات المتعلقة بتصميم وتصنيع المركبات وأجزائھا
واكسسواراتھا؛ قواعد البيانات ،مجموعات البيانات ،ملفات وبرمجيات البيانات
المتعلقة بتصميم وتصنيع نسخ ونماذج عن المركبات وأجزائھا وقطعھا
واكسسواراتھا؛ ملفات برمجيات وبيانات التصميم بمساعدة الكمبيوتر؛ ملفات
صورية قابلة للتنزيل؛ قواعد بيانات إلكترونية تحتوي على ملفات صورية؛ قواعد
البيانات ،مجموعات البيانات ،ملفات وبرمجيات البيانات المتعلقة بخطط تأجير
السيارات؛ قواعد البيانات ،مجموعات البيانات وملفات وبرمجيات البيانات المتعلقة
بسلوك سائق المركبة؛ أجھزة تمثيلية لمحاكاة تشغيل المركبات البرية؛ نماذج
افتراضية للمركبات أو الديكورات الداخلية للمركبات؛ برمجيات وأجزاء الواقع
االفتراضي؛ برمجيات وأجزاء الواقع المعزز؛ أجزاء ولوازم ألي من البضائع
المذكورة أعاله.

circuits; electric relays; electric switches; electric wiring
harnesses; Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; remote controls for
;motors; remote control apparatus for starting vehicles
remote control apparatus for controlling vehicles; voiceactivated controllers for vehicles; voice-activated
controllers for multimedia devices; remote controllers and
voice-activated controllers for home audiovisual
entertainment devices or for home appliances, heating
systems, ventilation systems, window dressing, doors or
for locks; remote controllers and voice-activated
controllers for video games, projection systems or for
;virtual reality systems; emergency warning lights
electronic emergency notification system; computer
;interface apparatus forming an integral part of a vehicle
display panels for vehicles; electronic driver display
systems for vehicles; audio, audiovisual or
;telecommunications equipment; screens; Radio apparatus
in-car audiovisual entertainment systems; sound
;reproducing equipment; televisions; radios; CD players
;loud speakers; smart speakers; wireless speakers
;headphones; Personal Digital Assistants; tablet computers
;multimedia devices; MP3 or MP4 apparatus and players
mobile hard drives; Universal Serial Bus drives; cases and
holders for mobile phones, smartphones, computers,
;personal digital assistants, laptops, notebook computers
chargers for mobile phones, smartphones, laptop and
tablet computers; peripherals adopted for use with
computers including multi USB ports, computer mice,
mouse mats, wireless speakers, USB flash drives,
earphones; telephones; mobile telephones; mobile phone
and tablet computer headsets and accessories; straps for
telephone handsets; telecommunications apparatus; hubs
for telecommunication systems; screensavers for phones
;and tablets; car telephone installations; smart watches
wristband computer devices; Electronically encoded
identity wristbands; recording media; highway emergency
;warning equipment; thermometers; compasses
calculators; electronic instructional and teaching apparatus
and instruments; electrical diagnostic and scientific
;apparatus for use in the repair and servicing of vehicles
magnets; tape measures; eyewear, glasses, sunglasses,
driving glasses, skiing goggles; cyclist's glasses; cases for
eyeglasses, sunglasses or skiing goggles; helmets; drivers
helmets; racing driver protective clothing; apparatus,
gloves and clothing, all for use in protection against
accident or injury; anti-pollution masks for respiratory
protection; high visibility accessories for wear on the body
[safety devices]; reflectors for wear on the body [safety
devices]; global positioning system (GPS); navigational
systems, comprising electronic transmitters, receivers,
circuitry, microprocessors, cellular telephone and
computer software all for use in navigation and all
integrated into a motor vehicle; downloadable electronic
;maps; wireless transmission and receiving equipment
wireless controllers to remotely monitor and control the
function and status of other electrical, electronic, signaling
systems and mechanical devices for use in connection with
vehicles and engines for vehicles; communications
apparatus to transmit and receive communications via
vehicles; Computer hardware and software for tracking
driver behavior; sensors, computers and wireless
transceivers to provide connectivity within the vehicle,
;between vehicles, with cell phones, and with data centers
computer hardware and software apparatus to provide
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tactile, audible and visual interfaces to interact with
occupants of the vehicle; Wireless transmission and
receiving equipment for use in connection with remote
computers for use in automobiles for tracking, monitoring
and diagnosing maintenance for vehicles and for providing
information to drivers; Computer application software for
use by drivers and passengers of vehicles for accessing,
viewing, and interacting with and downloading information
and entertainment content; Downloadable software and
on-board computer software that provides users with
remote and in-vehicle access to motor vehicle functions
and functions relating to driver safety, convenience,
communication, entertainment, and navigation; diagnostic
apparatus consisting of sensors for use in testing vehicle
function and in diagnosing vehicle electrical and mechanical
problems; software and software applications to allow users to
track and locate stolen vehicles, charge electronics, and store and
synchronize collected personalized user and vehicle information;
electronic interface modules for wired and wireless interface of
mobile phones and electronic media players with an automotive
electrical system; computer systems for automated vehicle
control; downloadable mobile applications; downloadable
electronic publications; electronic publications; electronic periodic
publications; application software for use in or in relation to
vehicles; computer games, computer games software; Databases,
data sets, data files and software relating to 3D printing;
Databases, data sets, data files and software relating to design
and manufacture of vehicles and parts and accessories therefor;
Databases, data sets, data files and software relating to design
and manufacture of replica or model vehicles and parts and
accessories therefor; computer-aided design (CAD) software and
data files; downloadable image files; electronic databases
containing image files; Databases, data sets, data files and
software relating to car sharing schemes; Databases, data sets,
data files and software relating to vehicle driver behavior;
Simulators for simulating the operation of land vehicles; virtual
models of vehicles or vehicle interiors; Virtual reality software and
hardware; augmented reality software and hardware; parts and
fittings for any of the aforesaid goods
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

Goods/Services
Computer software and hardware for medical use; computer
hardware and software for use in operating orthopaedic and
endoscopic devices for medical purposes; computer software
and hardware for evaluating wound treatment protocols for
medical purposes; computer software and hardware for use in
computer assisted surgery and medical record keeping;
apparatus for capturing, storing, displaying and printing images
in electronic format for use in the medical and surgical industry;
computer software and hardware for monitoring, detecting,
tracking and recording patient movement and activity.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397383
Claim Date: 07/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، واتفورد، ھاترز الن، كروكسلي بارك،٥ بيلدينغ
 المملكة المتحدة،واي ئي٨ ١٨  دبليو دي،ھيرتفوردشير
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169835
Class
9

03/10/2019

9

الصنف

١٦٩٨٣٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برمجيات وأجزاء الكمبيوتر لالستخدام الطبي؛ أجزاء وبرمجيات الكمبيوتر الستخدامھا في
تشغيل أجھزة تقويم العظام والتنظير الداخلي لغايات طبية؛ برمجيات وأجزاء الكمبيوتر لتقييم
بروتوكوالت معالجة الجروح لغايات طبية؛ برمجيات وأجزاء الكمبيوتر الستخدامھا في
الجراحة بمساعدة الحاسوب وحفظ السجالت الطبية؛ أجھزة اللتقاط الصور وتخزينھا
وعرضھا وطباعتھا بصيغة إلكترونية الستخدامھا في الصناعة الطبية والجراحية؛ برمجيات
.وأجزاء الكمبيوتر لمراقبة وكشف وتتبع وتسجيل حركة المريض ونشاطه

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٣٩٧٣٨٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

Goods/Services
Computer software and hardware for medical use; computer
hardware and software for use in operating orthopaedic and
endoscopic devices for medical purposes; computer software
and hardware for evaluating wound treatment protocols for
medical purposes; computer software and hardware for use in
computer assisted surgery and medical record keeping;
apparatus for capturing, storing, displaying and printing images
in electronic format for use in the medical and surgical industry;
computer software and hardware for monitoring, detecting,
tracking and recording patient movement and activity.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397399
Claim Date: 07/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، واتفورد، ھاترز الن، كروكسلي بارك،٥ بيلدينغ
 المملكة المتحدة،واي ئي٨ ١٨  دبليو دي،ھيرتفوردشير
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169742
Class
9

03/10/2019

9

الصنف

١٦٩٧٤٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برمجيات وأجزاء الكمبيوتر لالستخدام الطبي؛ أجزاء وبرمجيات الكمبيوتر الستخدامھا في
تشغيل أجھزة تقويم العظام والتنظير الداخلي لغايات طبية؛ برمجيات وأجزاء الكمبيوتر لتقييم
بروتوكوالت معالجة الجروح لغايات طبية؛ برمجيات وأجزاء الكمبيوتر الستخدامھا في
الجراحة بمساعدة الحاسوب وحفظ السجالت الطبية؛ أجھزة اللتقاط الصور وتخزينھا
وعرضھا وطباعتھا بصيغة إلكترونية الستخدامھا في الصناعة الطبية والجراحية؛ برمجيات
.وأجزاء الكمبيوتر لمراقبة وكشف وتتبع وتسجيل حركة المريض ونشاطه

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٣٩٧٣٩٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

06/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
INVO BIOSCIENCE, INC.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5582 BROADCAST COURT, SARASOTA
FLORIDA 34240, USA

Goods/Services
Laboratory equipment, namely, warming blocks, pipettes, Petri
dishes and sperm collection tubes
Disclaimer: The registration of this mark does not give its
owners the exclusive right to use the word Cell separately from
the mark

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،إنفو بيوسيانس
امريكا
شركة اجنبية

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

،٣٤٢٤٠  ساراسوتا فلوريدا، بروادكاست كورت٥٥٨٢
الواليات المتحدة األمريكية
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169758
Class
9

06/11/2019

9

الصنف

١٦٩٧٥٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وبخاصة قوالب التسخين والماصّـة وأطباق بتري وأنابيب تجميع السائل،معدات مخبرية
.المنوي
Cell  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق بااستعمال الكلمة:التنازل
بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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
١٦٩٦٨٢

الصنف

17/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل المستخدمة في تطوير تطبيقات البرمجيات األخرى؛
البرمجيات القابلة للتنزيل المستخدمة في تطوير التطبيقات؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة
للتنزيل التي توفر مكتبة افتراضية تستخدم في تطوير تطبيقات البرمجيات األخرى؛ البرمجيات
الحاسوبية القابلة للتنزيل المستخدمة في انتاج الرسوم المتحركة والمحتويات الصوتية
والتأثيرات الثالثية األبعاد لالستخدام في تطبيقات البرمجيات األخرى؛ البرمجيات الحاسوبية
القابلة للتنزيل إلنتاج المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو الرقمية ومعالجتھا وتحريرھا.

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169682
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable computer software used in developing other
software applications; downloadable application development
software; downloadable computer software providing a library
of virtual objects for use in developing other software
applications; downloadable computer software used in
producing animation, audio, and three-dimensional effects for
use in other software applications; Downloadable computer
software for digital audio and video production, processing, and
editing.
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Date of

17/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Eastman Auto & Power
Limited

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Plot No.572, Udyog Vihar, Phase V.
Gurgaon-122016 India

Goods/Services
Batteries, electric, Batteries, electric, for vehicles, Solar
batteries, Galvanic batteries, Accumulators, electric, Batteries
for lighting, Accumulators, electric, for vehicles, Battery boxes,
Inverters [electricity], Plates for batteries, Battery chargers, Heat
regulating apparatus, Photovoltaic cells.

:تاريخ ايداع الطلب

إيستمان أوتو آند باور ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الھند
شركة اجنبية

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

- غورغاون. فيز في، فيھار، يوديوغ،٥٧٢ بلوت رقم
 الھند،١٢٢٠١٦
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169935
Class
9

17/12/2019

9

الصنف

١٦٩٩٣٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، بطاريات غلفانية، بطاريات شمسية، بطاريات كھربائية للمركبات،بطاريات كھربائية
 بطاريات مختزنة )مراكم( كھربائية، بطاريات لإلضاءة،بطاريات مختزنة )مراكم( كھربائية
، شواحن للبطاريات، ألواح للبطاريات،[ عاكسات ]كھرباء، صناديق للمركبات،للمركبات
. خاليا فلطية ضوئية،أجھزة لتنظيم درجة الحرارة
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Date of

26/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SICHUAN CHANGHONG
ELECTRIC CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 35, East Mianxing Road, High-Tech
Park, Mianyang, Sichuan, 621000, China

Goods/Services
Radios; Navigational instruments; Telephone apparatus; Mobile
telephones; Horns for ;Electronic monitoring apparatus
DVD ;Camcorders ;loudspeakersplayers; Portable media
players; Video recorders; Juke boxes, musical; ;Headphones
Audiovisual ;not for medical purposes ,Diagnostic apparatus
teaching apparatus; Wafers for integrated circuits; Integrated
circuits; Light- ;[electricity]mers Transfor ;[LED]emitting diodes
;electric ,Switcheselectric ]plugs and other contacts ,Sockets
Inverters ;[connections ;Electrical adapters ;[electricity]
Fluorescent screens; Video screens; ;Remote control apparatus
;Battery boxes ;for vehicles ,electric ,BatteriesChargers for
;electric ,Accumulators ;electric ,Batteries ;electric batteries
;receivers-and video -Audio ;Photovoltaic cells ;Solar batteries
Television apparatus; Laser projection; Advertising machines;
Set-top box; Computer .Bathroom scales ;recorded ,software

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.سيشوان شانغھونغ إليكتريك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ميانيانغ،تيك بارك- ھاي، إيست ميانكسينغ رود،٣٥ .نمبر
 الصين،٦٢١٠٠٠ ،سيشوان
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
169981
Class
9

26/12/2019

9

الصنف

١٦٩٩٨١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة راديو؛ معدات مالحية؛ أجھزة الھاتف؛ الھواتف النقالة؛ أجھزة مراقبة كھربية؛ أبواق
لمكبرات الصوت؛ كاميرات فيديو؛ أجھزة تشغيل األقراص الرقمية؛ مشغالت الوسائط
 ألغراض،المحمولة؛ مسجالت الفيديو؛الصناديق الموسيقية؛ سماعات رأس؛ أجھزة تشخيص
غير طبية؛ أجھزة تعليم سمعية وبصرية؛ رقاقات الدارات المتكاملة؛ دارات
متكاملة؛الصماماتالثنائية الباعثة للضوء؛ محوالت ]كھرباء[؛ المفاتيح الكھربية؛ مآخذ
ومقابس وعناصر وصل أخرى ]توصيالت كھربية[؛ مقدمات عكسية ]كھرباء[؛ المحوالت
الكھربائية؛ شاشات فلورية )فلورسنت(؛ شاشات الفيديو؛ أجھزة التحكم عن بعد؛ بطاريات
كھربية للمركبات؛ صناديق البطاريات؛ شواحن للبطاريات الكھربية؛ بطاريات كھربية؛
مركمات كھربية؛ بطاريات شمسية؛ خاليا كھربية ضوئية؛ أجھزة استقبال الصوت والفيديو؛
أجھزة تليفزيونية؛ إسقاط الليزر؛ آالت لإلعالنات؛ جھاز إستقبال البث التلفزيوني؛ برمجيات
. مسجلة؛ موازين الحمام،الحاسوب
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

30/01/2020

Applicant Name:
Toho Co., Ltd.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-2-2 Yurakucho, Chiyoda-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
169930
Class
9

30/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.توھو كو
يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشيودا، يوراكوشو٢-٢-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩٩٣٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

GODZILLA
Goods/Services
Planetarium projectors; apparatus and instruments for
astronomy; cell phone straps; stands adapted for mobile
phones; transmitting sets [telecommunication]; transmitters
[telecommunication]; walkie-talkies; headphones;
loudspeakers; portable media player; television apparatus;
radios; digital audio and video recorders and players; personal
digital assistants [PDAs]; smartphones; covers for
smartphones; USB flash drives; encoded magnetic cards;
magnetically encoded credit cards; electronic pocket
translators; electronic agendas; electronic notice boards;
spectacles; virtual reality headsets; smart glasses; anti-glare
glasses; spectacle lenses; spectacle frames; contact lenses;
containers for contact lenses; spectacle cases; computers;
computer peripherals; printers for use with computers;
projection apparatus; computer game programmes; computer
programs [downloadable software]; recorded computer game
programmes; electronic circuits; CD-ROM drives; compact
discs [audio-video]; phonograph records and sound recording
discs; downloadable music files; downloadable image files;
downloadable emoticons for mobile phones; downloadable ring
tones for mobile phones; videotapes; video disks with recorded
animated cartoons; animated cartoons; electronic publications,
downloadable; cinematographic film, exposed; slides
[photography]; frames for photographic transparencies;
apparatus to check franking; invoicing machines; mechanisms
for coin-operated apparatus; voting machines; fingerprint
imager; fingerprint scanners; phototelegraphy apparatus; digital
photo frames; selfie sticks [hand-held monopods]; bathroom
scales; dressmakers' measures; measuring apparatus;
measuring instruments; navigational instruments; cables,
electric; semi-conductors; chips [integrated circuits]; magnets;
switches, electric; video screens; remote control apparatus;
optical fibres [light conducting filaments]; heat regulating
apparatus; lightning arresters; electrolysers; fire extinguishers;
radiological apparatus for industrial purposes; alarms; buzzers;
batteries, electric; battery chargers; decorative magnets;
electronic collars to train animals; sports whistles; portable
remote-controlled car retarders; lenses for astrophotography;
sports helmets; protective sports helmet accessories that attach
to the helmets, namely, mouth guards, ear pads, throat
protectors, chin straps, face masks, jaw pads and eye shields.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مساند مھيأة، سيور الھاتف الخلوي، أجھزة وأدوات علم الفلك،وسائل عرض القبة السماوية
،[ أجھزة إرسال ]لالتصاالت عن بعد،[ أجھزة إرسال ]لالتصاالت عن بعد،للھواتف النقالة
، مشغل أوساط محمول، مكبرات صوت، سماعات رأس،جھاز إرسال واستقبال نقال صغير
 مساعدات رقمية، وسائل تسجيل ومشغالت صوت وفيديو رقمية، أجھزة راديو،جھاز تلفاز
، ومضيةUSB  مشغالت، أغطية خاصة بالھواتف الذكية، ھواتف ذكية،[PDAs] شخصية
 وسائل ترجمة إلكترونية، بطاقات ائتمان مشفرة مغناطيسيا،وأقراص مغناطيسية مشفرة
 سماعات الواقع، النظارات، لوحات اإلعالنات اإللكترونية، وأجندات إلكترونية،جيبية
 إطارات، عدسات النظارات، نظارات مضادة ألشعة الكمبيوتر، النظارات الذكية،االفتراضي
، أجھزة الكمبيوتر، جرابات للنظارة، علب العدسات الالصقة، العدسات الالصقة،النظارات
 برامج، جھاز اإلسقاط، الطابعات لالستخدام مع أجھزة الكمبيوتر،ملحقات أجھزة الكمبيوتر
 برامج ألعاب الكمبيوتر،[ برامج الكمبيوتر ] البرامج القابلة لتنزيلھا،ألعاب الكمبيوتر
،[فيديو- األقراص المدمجة ]صوت،ROM-CD  مشغالت، الدوائر اإللكترونية،المسجل
 وملفات، ملفات الموسيقى القابلة للتنزيل،أسطوانات الفونوغراف وأقراص تسجيل الصوت
 نغمات الرنين القابة، رموز المشاعر القابلة للتنزيل للھواتف النقالة،الصور القابلة للتنزيل
، وأقراص الفيديو مع الرسوم المتحركة المسجلة، شرائط الفيديو،للتنزيل للھواتف النقالة
، معروضة، أفالم سينمائية، والقابلة للتنزيل، والنشرات اإللكترونية،والرسوم المتحرك
 أجھزة لفحص ختم، إطارات للشرائح الفوتوغرافية الشفافة،[شرائح ]التصوير الفوتوغرافي
 وسائل تصوير، آالت اقتراع، آليات ألجھزة تدار بالنقود المعدنية، آالت إعداد فواتير،الرسائل
، إطارات الصورة الرقمية، أجھزة إرسال الصور برقيا، ماسحات ضوئية للبصمات،البصمات
 أدوات قياس خاصة، موازين الحمام،[عصا الصور الشخصية ]دعامات أحادية تحمل باليد
 شبه، وموصالت كھربائية، كبالت، معدات مالحية، معدات قياس، أجھزة قياس،بالخياطين
 أجھزة، شاشات فيديو، كھربائية، محوالت، مغناطيسات،[ شرائح ]دوائر متكاملة،موصالت
 مانعات، جھاز تنظيم حرارة،[ ألياف بصرية ]شعيرات موصلة للضوء،التحكم عن بعد
، أجھزة إشعاعية لألغراض الصناعية، طفايات الحريق، أجھزة التحليل بالكھرباء،صواعق
 أطواق إلكترونية، مغناطيسات زخرفية، وشواحن البطاريات، طنانات كھربائية،أجھزة إنذار
 وسائل إعاقة السيارات التي يتم التحكم فيھا عن، الصفارات الرياضية،للتحكم في الحيوانات
 إكسسوارات، والخوذات الرياضية، العدسات الخاصة بالتصوير الفلكي،بعد المحمولة
 وبصورة خاصة وسائل وقاية،الخوذات الرياضية للحماية والتي يتم تركيبھا على الخوذات
 وحشوات الفكين، وأقنعة الوجه، وأشرطة الذقن، ووسائل حماية الحلق، ووسائد األذن،الفم
.ووسائل حماية العين
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تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

اسم طالب التسجيل:

يوروستار لتجارة قطع غيار السيارات

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الشارقة – االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
١٦٩٩٩٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بطاريات كھربائية ،بطاريات كھربائية للمركبات ،المرحالت الكھربائية ،ثيرموستات للمركبات.

06/02/2020

Date of

Applicant Name:

Eurostar Auto. Spare
Parts TR.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah – United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169999
Class
9

Trademark

Goods/Services
Batteries, electric; Batteries, electric, for vehicles; Relays,
electric; Thermostats for vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/02/2020

اسم طالب التسجيل:

فيفو موبايل كوميونيكايشن كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO.,
LTD.

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ھواتف ذكية؛ ھواتف نقالة؛ سماعات أذن للھواتف الخلوية؛ أغطية واقية للھواتف المحمولة؛
مناصب مكيفة للھواتف المحمولة؛ واقيات لشاشات الھاتف المحمول على شكل أغشية؛
شواحن البطاريات للھواتف المحمولة؛ شاشات العرض للھواتف المحمولة؛ لوحات المفاتيح
للھواتف المحمولة؛ بطاريت للھواتف المحمولة؛ سماعات السلكية للھواتف المحمولة؛
سماعات للھواتف المحمولة؛ كبالت يو اس بي للھواتف الخلوية ؛ بنوك الطاقة؛ أغطية
للھواتف المحمولة؛ أطواق تعليق الھواتف النقالة؛ عصي السيلفي تستخدم كملحقات
للھواتف الذكية.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An,
Dongguan, Guangdong, China

 ،#٢٨٣بي بي كاي رود ،ووشا ،شانغان ،دونغوان،
غوانغدونغ ،الصين

١٦٩٨٩٦

13/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169896
Class
9

Trademark

Goods/Services
Smartphones; Mobile phones; Earphones for cellular
telephones; Protective cases for mobile Phones; Stands
adapted for mobile phones; Mobile phone display screen
;protectors in the nature of films; Mobile phone battery chargers
;Displays for mobile phones; Keyboards for mobile phones
Batteries for mobile phones; Wireless headsets for mobile
phones; Headsets for mobile telephones; USB cables for
cellphones; Power banks; Cases for mobile phones; Mobile
phone straps; Selfie sticks for use with smartphones.
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sixth Senes for
Information Technology
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Alshmesni -althaqafa , P.O.Box:
823444, 11192
Applicant for
P.O.Box 823444 -11192 amman Correspondence
Alshmesni -althaqafa
Trademark
169755
Class
9

Goods/Services
Acoustic couplers, Agendas (electronic), Downloadable
computer programs, downloadable smart phone applications

27/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الحاسة السادسة لتكنولوجيا المعلومات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,٨٢٣٤٤٤:ب. ص، شارع الثقافة- الشميساني- عمان
١١١٩٢
شارع الثقافة- الشميساني-  عمان١١١٩٢ -٨٢٣٤٤٤ ب.ص
9

الصنف

١٦٩٧٥٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تطبيقات ھواتف ذكية,برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل, مفكرات الكترونية,قارنات صوتية
قابلة للتنزيل
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Montblanc-Simplo Gmbh
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169997
Class
9

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سيمبلو جي ام بي اتش-مونتبالنك
المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ھامبورغ٢٢٥٢٥ ،١٠٠ ھيلغروندويغ

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٦٩٩٩٧

Goods/Services
Optical apparatus and instruments; eyeglasses; sunglasses; eyeglass
frames and cases; magnifying glasses; computer and tablets carrying
cases and bags; holders and cases for portable telephones and
smartphones; accessories for portable telephones, smartphones and
tablets; data recording and storage media device and instruments;
measuring, navigational, signalling and checking (supervision) apparatus
and instruments; sensors, not for medical purposes; apparatus for
recording and transmission of data; mobile (digital) electronic apparatus;
mobile (digital) electronic apparatus for accessing the internet and for
transmission, reception and storage of data; (wireless) apparatus for
communication with networks; (wireless) electronic communication
devices and instruments; global positioning apparatus (GPS); data
processing hardware; computer; (downloadable) software; computer
databases electronic handheld units for the wireless receipt, storage
and/or transmission of data and messages, and electronic devices that
enable the user to keep track of or manage personal information; global
positioning system (GPS) devices; global positioning system (GPS)
computer software; computer software for identifying, locating, grouping,
distributing, and managing data and links between computer servers and
users connected to global communication networks and other computer,
electronic and communications networks; computer software for use on
handheld mobile digital electronic devices and other consumer
electronics; computer software for personal information management;
character recognition software; voice recognition software; electronic
mail and messaging software; remote control apparatus; downloadable
software applications (apps); electronic tags for goods; computer
peripheral equipment; electronic apparatus with multimedia functions;
electronic apparatus with interactive functions; computer component
testing and calibrating equipment; laptop cases and holders; watch
chargers for smart watches; smart watches; smart phones in the shape of
a watch; watches that communicate data to smartphones; headphones,
earphones, wireless headphones and earphones.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إطارات وعلب، نظارات شمسية، نظارات طبية،األجھزة والدوات البصرية
 حقائب وعلب حمل الحواسيب واألجھزة، العدسات المكبرة،النظارات الطبية
 ملحقات للھواتف، حامالت وعلب للھواتف المحمولة والھواتف الذكية،اللوحية
 أجھزة وأدوات تسجيل البيانات،المحمولة والھواتف الذكية واألجھزة اللوحية
 أجھزة وأدوات القياس والمالحة واإلشارات والتحقق،وتخزين والوسائط
 أجھزة لتسجيل ونقل، أجھزة االستشعار ليست لألغراض الطبية،()اإلشراف
 أجھزة إلكترونية محمولة،( األجھزة اإللكترونية المحمولة )الرقمية،البيانات
 أجھزة،)رقمية( للوصول إلى اإلنترنت وإلرسال البيانات وتلقيھا وتخزينھا
 أجھزة وأدوات االتصاالت اإللكترونية،)السلكي( لالتصال بالشبكات
، أجھزة معالجة البيانات،(GPS)  أجھزة تحديد المواقع العالمي،()الالسلكية
 وحدات قواعد البيانات اإللكترونية،( البرمجيات )القابلة للتحميل،الحاسوب
أو إرسالھا/أو تخزينھا و/للحاسوب المحمولة باليد الستالم البيانات والرسائل و
واألجھزة اإللكترونية التي تمكن المستخدم من تتبع المعلومات الشخصية أو
 برمجيات الحاسوب،(GPS)  أجھزة نظام تحديد المواقع العالمي،إدارتھا
 برمجيات الحاسوب للتعرف على،(GPS) لنظام تحديد المواقع العالمي
البيانات وتحديد موقعھا وتجميعھا وتوزيعھا وإدارتھا والروابط بين خوادم
الحاسوب والمستخدمين المتصلين بشبكات االتصال العالمية وغيرھا من شبكات
 برمجيات الحاسوب لالستخدام على األجھزة،الحاسوب اإللكترونية واالتصاالت
اإللكترونية الرقمية المحمولة باليد وغيرھا من األجھزة اإللكترونية
 برمجيات التعرف، برمجيات الحاسوب إلدارة المعلومات الشخصية،االستھالكية
 برمجيات البريد والرسائل، برمجيات التعرف على الصوت،على الشخصية
 تطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل، أجھزة التحكم عن بعد،اإللكترونية
 أجھزة، معدات الحاسوب الطرفية، العالمات اإللكترونية للبضائع،()التطبيقات
، أجھزة إلكترونية مع وظائف تفاعلية،إلكترونية مع وظائف الوسائط المتعددة
، علب وحامالت الحاسوب المحمول،معدات اختبار ومعايرة مكونات الحاسوب
 الھواتف الذكية على شكل، الساعات الذكية،شواحن الساعات للساعات الذكية
 سماعات الرأس، الساعات التي تنقل البيانات إلى الھواتف الذكية،ساعة
.وسماعات األذن وسماعات الرأس وسماعات األذن الالسلكية
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Date of

15/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Tamatem Inc.
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address craigmuir chambers,road town,tortola,vg
1110,british virgin lslands, P.O.Box: 5590,
11183
Applicant for
P.O.Box 5590 -11183 Amman/
Correspondence
Shmeissani /al -thaqafeh street
Trademark
170024
Class
9

Goods/Services
Downloadable Application software. plication software for cell
phones. ,Application software for cloud computing. Application
software for mobile/smart phones. Computer software
application downloadable. Downloadable mobile application.
Downloadable games software. Electronic games program.
Electronic games software for cell phones. Electronic games
software for mobile phones.

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.شركة طماطم انك
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

، ١١١٠ كريغميور تشيمبوز رود تاون تورتوال في جي
١١١٨٣ ,٥٥٩٠:ب.ص
شارع الثقافة/ الشميساني/ عمان١١١٨٣ -٥٥٩٠ ب.ص
9

الصنف

١٧٠٠٢٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تطبيقات, تطبيقات البرمجيات للھواتف المتنقلة,تطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل
المتنقلة/ تطبيقات البرمجيات للھواتف الذكية,البرمجيات للحوسبة السحابية
 برمجيات االلعاب, تطبيقات الھواتف القابلة للتحميل,برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل
. برمجيات االلعاب االكترونية للھواتف المتنقلة. برنامج االلعاب االلكترونية.القابلة للتحميل
.برمجيات االلعاب االكترونية للموبايل
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Date of

15/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Tamatem Inc.
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address craigmuir chambers,road town,tortola,vg
1110,british virgin lslands, P.O.Box: 5590,
11183
Applicant for
P.O.Box 5590 -11183 Amman/
Correspondence
Shmeissani /al -thaqafeh street
Trademark
170023
Class
9

Goods/Services
Downloadable Application software. Application software for
cell phones. Application software for cloud computing. plication
software for mobile/smart phones. Computer software
application downloadable. Downloadable mobile application.
Downloadable games software. Electronic games program.
| Electronic games software for cell phones. Electronic games
software for mobile phones.

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.شركة طماطم انك
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

، ١١١٠ كريغميور تشيمبوز رود تاون تورتوال في جي
١١١٨٣ ,٥٥٩٠:ب.ص
شارع الثقافة/ الشميساني/ عمان١١١٨٣ -٥٥٩٠ ب.ص
9

الصنف

١٧٠٠٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تطبيقات البرمجيات للھواتف المتنقلة.تطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل
المتنقلة/ تطبيقات البرمجيات للھواتف الذكية.تطبيقات البرمجيات للحوسبة السحابية
 برمجيات االلعاب. تطبيقات الھواتف القابلة للتحميل.برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل
. برمجيات االلعاب االكترونية للھواتف المتنقلة. برنامج االلعاب االلكترونية.القابلة للتحميل
.برمجيات االلعاب االكترونية للموبايل
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تاريخ ايداع الطلب:

16/03/2020

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
9
الصنف
١٧٠٠٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدسات الالصقة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/١٢٩٢٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/٠٢ :

16/03/2020

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
170007
Class
9

Trademark

Goods/Services
Contact lenses.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 12922/2019
Claim Date: 02/10/2019
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Date of

16/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amta Iesenaeet al adawat
al kahrobaeya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address irbid -madenat al hasan al senaeaa,
P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor Trademark
169728
Class
9

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة امتا لصناعة االدوات الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,٤٨٨٨:ب. ص، مدينة الحسن الصناعية- شارع الرمثا-اربد
١١٩٥٣
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
- ٢ط
9
الصنف
١٦٩٧٢٨

Goods/Services
Bells [warning devices]; signal bells; alarm bells, electric; electric door
bells; intercommunication apparatus; testing apparatus not for medical
purposes; transmitters of electronic signals; alarms; fire alarms; antitheft warning apparatus; battery chargers; chargers for electric
accumulators; ammeters; hydrometers; electric apparatus for
commutation; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; theft
prevention installations, electric; sound transmitting apparatus;
measuring devices, electric; push buttons for bells; wires, electric;
magnetic wires; copper wire, insulated; telephone wires;
oscillographs; covers for electric outlets; identification sheaths for
electric wires; sheaths for electric cables; ducts [electricity]; power
distribution or control machines and apparatus; electrical communication
machines and instruments; apparatus for controlling static electricity;
electrical and electronic control apparatus for use with apparatus or
installations for air-conditioning; electrical and electronic control
apparatus for use with apparatus or installations for heating; electrical
and electronic control apparatus for use with apparatus or installations
for ventilation; flowmeters; thermo-hygrometers; gasometers [measuring
instruments]; devices for the projection of virtual keyboards; apparatus
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; apparatus andinstruments for transferring, receiving and
storing sound, images and data, both in digital and analog form; data
communication apparatus and instruments; photovoltaic apparatus and
installations for generating solar electricity; electric wire harnesses for
automobiles; solar panels for the production of electricity; speaker
systems consisting of loudspeakers and cabinets for use with
loudspeakers; batteries, electric; anode batteries; solar batteries;
galvanic batteries; rechargeable batteries; accumulators, electric, for
vehicles; batteries for lighting; lithium batteries; integrated circuit cards
[smart cards]; encoded key cards; junction sleeves for electric cables;
identification threads for electric wires; electronic key fobs being remote
control apparatus; mains chargers; distribution boxes [electricity];
junction boxes [electricity]; branch boxes [electricity]; switchboxes
[electricity];terminals [electricity]; electric plugs;electrical cabling;
coaxial cables;electronic notice boards; control panels for elevators;
control panels [electricity]; distribution boards [electricity];
switchboards; computer keyboards; adding machines; commutators;
collectors, electric; charging stations for electric vehicles.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجراس ]ادوات انذار[؛ اجراس اشارة؛ اجراس انذار كھربائية؛ اجراس
كبربائية لالبواب؛ اجھزة اتصال داخلي؛ اجھزة اختبار ليست لغايات طبية؛
:اجھزة ارسال اشارات الكترونية؛ اجھزة انذار؛ اجھزة انذار ضد الحريق؛
اجھزة انذار ضد السرقة؛ اجھزة شحن البطاريات؛ اجھزة شحن البطاريات
الكبربائية؛ اجھزة قياس شدة التيار الكھرباني؛ اجھزة قياس كثافة السوائل؛
اجھزة كھربائية لتبديل التيار الكھربائي؛ اجھزة كبربائية لالشعال عن بعد؛
اجھزة كھربائية لمنع السرقة؛ اجھزة نقل الصوت؛ ادوات قياس كبربائية؛
 اسالك كبربائية؛ اسالك مغناطيسية؛ اسالك نحاس:ازرار كباسة لالجراس
معزولة؛ اسالك ھواتف؛ اسيلوغرافات ]راسمات ذبذبية[؛ اغطية للمخارج
الكھربائية؛ اغلفة تمييز لالسالك الكبربائية؛ اغلفة للكبالت الكبربائية؛ انابيب
]كھربائية[؛ آالت وأجھزة توزدع أومراقبة الطاقة الكھربائية؛ آالت وأدوات
اتصال كبربائية؛ أجھزة التحكم بالكبرباء الساكنة؛ أجھزة تحكم كبرربائية
وإلكترونية لالستخدام في أجھزة أو تمديدات تكييف الھواء؛ أجھزة تحكم
كھربائية وإلكترونية لالستخدام في أجھزة أو تمديدات التدفئة؛ أجھزة تحكم
كبربائية وإلكترونية لالستخدام في أجھزة أو تمديدات الھوبة؛ أجھزة قياس
التدفق؛ أجھزة قياس الحرارة والرطوبة؛ أجھزة قياس الغاز ]أدوات قياس[؛
 أو. أو تحويل. أو وصل.أجھزة إلسقاط لوحات المفاتيح االفتراضية؛ أجھزة نقل
 أو وصلء أو. أو مراقبة الكھرباء؛ أجھزة وأدوات نقل. أو تنظيم.تجميع
. أو مراقبة الكھرباء؛ أجھزة وأدوات نقل. أو تنظيم. أو تجميع.تحويل
 بشكل رقمي وتمائلي؛ أجھزة. والبيانات. والصور. وتخزين الصوت.واستقبال
"وأدوات نقل البيانات؛ أجھزة وتمديدات قولتضوئية لتوليد الكھرباء الشمسية؛
 أنظمة:أرسطة لألسالك الكبرباتية للسيارات؛ ألواح شمسية إلنتاج الكھرباء
 كھربائية؛ بطاربات.مكيرات صوت تضم مكبرات صوت وخزائن لھا؛ بطاريات
انود؛ بطاريات شمسية؛ بطاريات غلفانية؛ بطاربات قابلةللشحن؛ بطاريات
كبربائية للمركبات؛ بطاربات لالضاءة؛ بطاربات ليثيوم؛ بطاقات الدارات
 مشفرة؛ جلب توصيل.المتكاملة ]بطاقات ذكية[؛ بطاقات بالستيكية للمفاتيح
للكبالت الكبربائية؛ خيوط تمييز لالسالك الكبربائية؛ سالسل مفاتيح إلكترونية
بوصفھا أجھزة تحكم عن بعد؛ شواحن كبربائتية؛ صناديق توزيع ]كبربائية[؛
صناديق توصيل ]كبربائية[؛ صناديق فرعية ]كبربائية[؛ صناديق مفاتيح
]كھربائية[؛ طرفيات توصيل ]كبربائية[؛ قوابس ومآخذ وادوات توصيل اخرى
]وصالت كبربائية[؛ كابالت كھربائية؛ كبالت متحدة المحور؛ لوحات اعالنات
 لوحات توزدع:[الكترونية؛ لوحات تحكم بالمصاعد؛ لوحات تحكم ]كبربائية
 لوحات مفاتيح كبربائية؛ لوحات مفاتيح الجھزة الحاسوب؛ ماكينات:[]كھربائية
مجمّعات كبربائية؛ محطات شحن المركبات. جمع؛ مبدالت التيار الكھربائي؛
الكبربائية
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

:تاريخ ايداع الطلب

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، واتفورد، ھاترز الن، كروكسلي بارك،٥ بيلدينغ
 المملكة المتحدة،واي ئي٨ ١٨  دبليو دي،ھيرتفوردشير

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169751
Class
10
10
الصنف
١٦٩٧٥١

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/10/2019

Goods/Services
Surgical and medical apparatus and instruments; surgical
instruments for use in endoscopic, orthopaedic and ear, nose
and throat surgery; orthopaedic implants and prostheses;
artificial hip implants; artificial knee implants; sterilisation cases
used in orthopaedic surgery; orthopaedic fixation devices; bone
fixation appliances for surgical use; internal and external bone
fracture fixators; bone plates; bone screws; bone cement
mixers; endoscopes; light sources for use in endoscopic
surgery; video cameras for attachment for an arthroscope or
endoscope; fluid management systems; medical devices for
electrosurgery and electron plasma assisted surgery; probes,
catheters, generators and electrodes for use in electrosurgery;
surgical sutures; surgical suture anchors; suture materials;
negative pressure wound therapy devices; adhesive surgical
incise drapes; elastic, suspensory and support bandages and
stockings; bandages for joints, elastic bandages; personal
monitoring sensor systems for medical purposes medical
devices for detecting, tracking, and recording a person's
position and activity; surgical robots.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397383
Claim Date: 07/05/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة وأدوات جراحية وطبية؛ أدوات جراحية تستخدم في التنظير الداخلي وجراحة تقويم
العظام وجراحة األذن واألنف والحنجرة؛ غرز ورقع بديلة تجبيرية؛ مزدرعات الورك
االصطناعية؛ مزدرعات لتثبيت الركبة االصطناعية؛ صناديق تعقيم تستخدم في جراحة تقويم
العظام؛ أجھزة تثبيت تجبيرية؛ أجھزة تثبيت العظام لالستخدام الجراحي؛ أدوات تثبيت داخلية
وخارجية لكسور العظام؛ ألواح للعظام؛ مسامير للعظام؛ خالطات مالط العظم؛ أجھزة التنظير
الداخلي؛ مصادر ضوء إلستخدامھا في عمليات التنظير الداخلي؛ كاميرات فيديو مرفقة في
تنظير المفاصل والتنظير الداخلي؛ أنظمة تنظيم السوائل؛ أجھزة طبية للجراحة الكھربائية
وجراحة بمساعدة بالزما اإللكترون؛ مجسات وقثاطر ومولدات وأقطاب كھربائية الستخدامھا
في الجراحة الكھربائية؛ خيوط جراحية؛ مثبتات الخيوط الجراحية؛ مواد للخياطة الجراحية؛
أجھزة معالجة الجروح بالضغط السالب؛ أغطية معقمة جراحية الصقة لشق الجروح؛اربطة
 أربطة مطاطية؛ أنظمة مجسات،وجوارب طويلة مطاطية ومعلقة وداعمة؛ أربطة للمفاصل
 أجھزة طبية لكشف وتتبع وتسجيل موقع الشخص ونشاطه؛،مراقبة شخصية لغايات طبية
.روبوتات جراحية

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٣٩٧٣٨٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

:تاريخ ايداع الطلب

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، واتفورد، ھاترز الن، كروكسلي بارك،٥ بيلدينغ
 المملكة المتحدة،واي ئي٨ ١٨  دبليو دي،ھيرتفوردشير

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169741
Class
10
10
الصنف
١٦٩٧٤١

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/10/2019

Goods/Services
Surgical and medical apparatus and instruments; surgical
instruments for use in endoscopic, orthopaedic and ear, nose
and throat surgery; orthopaedic implants and prostheses;
artificial hip implants; artificial knee implants; sterilisation cases
used in orthopaedic surgery; orthopaedic fixation devices; bone
fixation appliances for surgical use; internal and external bone
fracture fixators; bone plates; bone screws; bone cement
mixers; endoscopes; light sources for use in endoscopic
surgery; video cameras for attachment for an arthroscope or
endoscope; fluid management systems; medical devices for
electrosurgery and electron plasma assisted surgery; probes,
catheters, generators and electrodes for use in electrosurgery;
surgical sutures; surgical suture anchors; suture materials;
negative pressure wound therapy devices; adhesive surgical
incise drapes; elastic, suspensory and support bandages and
stockings; bandages for joints, elastic bandages; personal
monitoring sensor systems for medical purposes medical
devices for detecting, tracking, and recording a person's
position and activity; surgical robots.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397399
Claim Date: 07/05/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة وأدوات جراحية وطبية؛ أدوات جراحية تستخدم في التنظير الداخلي وجراحة تقويم
العظام وجراحة األذن واألنف والحنجرة؛ غرز ورقع بديلة تجبيرية؛ مزدرعات الورك
االصطناعية؛ مزدرعات لتثبيت الركبة االصطناعية؛ صناديق تعقيم تستخدم في جراحة تقويم
العظام؛ أجھزة تثبيت تجبيرية؛ أجھزة تثبيت العظام لالستخدام الجراحي؛ أدوات تثبيت داخلية
وخارجية لكسور العظام؛ ألواح للعظام؛ مسامير للعظام؛ خالطات مالط العظم؛ أجھزة التنظير
الداخلي؛ مصادر ضوء إلستخدامھا في عمليات التنظير الداخلي؛ كاميرات فيديو مرفقة في
تنظير المفاصل والتنظير الداخلي؛ أنظمة تنظيم السوائل؛ أجھزة طبية للجراحة الكھربائية
وجراحة بمساعدة بالزما اإللكترون؛ مجسات وقثاطر ومولدات وأقطاب كھربائية الستخدامھا
في الجراحة الكھربائية؛ خيوط جراحية؛ مثبتات الخيوط الجراحية؛ مواد للخياطة الجراحية؛
أجھزة معالجة الجروح بالضغط السالب؛ أغطية معقمة جراحية الصقة لشق الجروح؛اربطة
 أربطة مطاطية؛ أنظمة مجسات،وجوارب طويلة مطاطية ومعلقة وداعمة؛ أربطة للمفاصل
 أجھزة طبية لكشف وتتبع وتسجيل موقع الشخص ونشاطه؛،مراقبة شخصية لغايات طبية
.روبوتات جراحية

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٣٩٧٣٩٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

09/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Aaren Scientific Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
,A .Bldg ,South Vintage Avenue ١٠٤٠
,OntarioCA, USA ,٨٤١١٥٣ :Box.O.P ,
١١١٨٤

:تاريخ ايداع الطلب

.ايرن سينتيفيك انك
امريكا
شركة اجنبية

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

،  كاليفورنيا،  اونتاريو، بيلدينغ ايه،  ساوث فينتاج افينيو١٠٤
١١١٨٤ ,٨٤١١٥٣:ب. ص، الواليات المتحدة االمريكية
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
169770
Class
10

09/01/2020

الصنف

10

١٦٩٧٧٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

AARIS
Goods/Services
Intraocular lenses; Lenses for surgical implantation;
Customized intraocular lenses for use as a replacement (IOLs)
and Intraocular lenses in ;s original lens'for a patientcartridge
loadingunits which eject the lenses.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 انبوالت عدسات العين المصممة لالستعمال، عدسات للزراعة الجراحية، عدسات العين
 انبوالت عدسات العين في لفائف تحتوي وحدات اخراج،كبديل للعدسات الحقيقية للمرضى
العدسات
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Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Medytox Inc.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 78, Gangni 1-gil, Ochang-eup,
Cheongwon-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Goods/Services
Medical filler syringes, Medical products syringes, Syringes for
medical purposes and for injections, Injection device for
pharmaceuticals, Dermic implants, including viscosupplementation substances for medical use, intended for
wrinkle filling or volume increasing.

:تاريخ ايداع الطلب

.ميديتوكس انك
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

- شيونغجو،جو- شيونغون،وب- اوشانغ،جيل-١  جانغني،٧٨
 جمھورية كوريا، شانغشيونغبوك – دو،سي
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
169973
Class
10

04/02/2020

10

الصنف

١٦٩٩٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حقن الحشوات الطبية وحقن المنتجات الطبية واإلبر للغايات الطبية وللحقن وأدوات الحقن
للمستحضرات الصيدالنية والمزدرعات الجلدية بما في ذلك مواد المكمالت الھالمية لالستخدام
الطبي المخصص لحشو التجاعيد ولتكبير الحجم
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Date of

18/04/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Hangzhou Ezviz Network
Co. Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou, P.R. China
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169988
Class
11

Goods/Services
Air filtering installations; Air-conditioning apparatus; Air
purifying apparatus and machines; Air analysis apparatus;
Lighting apparatus and installations; Thermostatic valves [parts
of heating installations]; Water purifying apparatus and
machines.
Special condition: Color Claim: Blue, Green, Fuchsia, Orange,
White

18/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.أل تي دي. ھانغتشو إيزفيز نتورك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ھانغتشو، بينجيانغ ديستريكت، تشيانمو رود٥٥٥ رقم
جمھورية الصين الشعبية
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكرية ص
11

الصنف

١٦٩٩٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منشآت ترشيح الھواء؛ أجھزة تكييف الھواء؛ أجھزة وآالت تنقية الھواء؛ أجھزة تحليل
الھواء؛ أجھزة ومنشآت لإلضاءة؛ صمامات ثرموستاتية ]أجزاء من منشآت تسخين[؛ أجھزة
.وآالت لتنقية الماء
 ألزرق واألخضر والفوشيه والبرتقالي واألبيض: العالمة محددة بااللوان:اشتراطات خاصة
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Date of

22/05/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Zhejiang Yankon Group
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.568 West Renmin Avenue, CAOE
Street, Shangyu, Shaoxing, Zhejiang,
China.

:تاريخ ايداع الطلب

. إل تي دي،.زھيجيانغ يانكون جروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، شانغيو، سي أيه أوه ئي ستريت، ويست رنمين أفنيو٥٦٨ رقم
 الصين، زھيجانغ،شاوكسينغ

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169757
Class
11
11
الصنف
١٦٩٧٥٧

Applicant for
Correspondence

Trademark

22/05/2019

Goods/Services
Lamps, sockets for electric lights, lighting apparatus and
installations, chandeliers. ceiling lights, germicidal lamps for
purifying air, miners' lamps, lights, electric, for Christmas trees,
searchlights, street lamps, aquarium lights, light-emitting
diodes [LED] lighting apparatus, fluorescent tube

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، أضواء السقف، ثريات، أجھزة ومنشآت لإلضاءة، مآخذ لألضواء الكھربائية، مصابيح
، أضواء كھربائية لشجرة عيد الميالد، مصابيح مناجم،مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الھواء
 أجھزة إضاءة بصمامات ثنائية، أضواء أحواض السمك،  مصابيح للشوارع،أضواء كاشفة
 مصباح فلورية،(LED) للضوء
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Date of

23/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

oryx general trading
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -khalda -um somaq, P.O.Box:
144241, 11814

23/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اوريكس للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٨١٤ ,١٤٤٢٤١:ب. ص، ام السماق- خلدا- عمان

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

ام السماق- خلدا-  عمان١١٨١٤ -١٤٤٢٤١ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 144241 -11814 amman -khalda Correspondence
um somaq
Trademark
169877
Class
11

Goods/Services
Refrigerators, oven gas, electric heater,air condition,fans water
cooler,grills, water heater

11

الصنف

١٦٩٨٧٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.سخانات ماء,شوايات,كولرات ماء,مراوح,مكيفات,صوبات كھرباء,افران غاز, ثالجات
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Date of

26/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Yazan & Mohammed
Zahran & Partners Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Rawda street, P.O.Box:
961057, 11196

26/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة يزن ومحمد زھران وشركاھم

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
١١١٩٦ ,٩٦١٠٥٧:ب. ص،  شارع الروضة،عمان

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

 شارع الروضة، عمان١١١٩٦ -٩٦١٠٥٧ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 961057 -11196 Amman, Al Rawda
Correspondence
street
Trademark
169979
Class
11
11

Goods/Services
Refrigerator , Freezer , Water Dispenser , Water Filter Gas &
Electric Cooker , Gas & Electric Stove ,Microwave Oven, Air
Conditioner Electric Heater Gas & Kerosene & Diesel Heater
Electric Fans , Hair dryers , Electric Grill

الصنف

١٦٩٩٧٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.  مايكرويف. فرن غاز و كھرباء طباخ غاز و كھرباء، فلتر ماء،  كولر ماء. فريزر، ثالجة
 شوايه كھرباء. مرواح سشوار شعر،مكيف ھواء صوبة كھرباء و غاز و كاز و ديزل
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Date of

26/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SICHUAN CHANGHONG
ELECTRIC CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 35, East Mianxing Road, High-Tech
Park, Mianyang, Sichuan, 621000, China

Goods/Services
Lighting apparatus and installations; Pressure cooking
saucepans, electric; ;Hot plates ;electric ,Cooking utensils
,[autoclaves]Pressure cookers electric; Kettles, electric;
Freezers; Refrigerating apparatus and machines; ;Refrigerators
conditioni-Airng installations; Air filtering installations; Gas
Hair driers ;Extractor hoods for kitchens ;scrubbing apparatus
;[dryers]Heaters for baths; Hot air apparatus; Filters for air
conditioning; Air -parts of air]Fans ;conditioners for vehicles
conditioning installations]; ;Cooking apparatus and installations
Gas ;Water purification installationsburners; Microwave ovens;
Toast roaster; Bread baking machines; Lamps; Electric
Air ;Water dispenser ;boiler-Electric egg ;pressure cooker
purifying apparatusand machines; Induction cookers.

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.سيشوان شانغھونغ إليكتريك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ميانيانغ،تيك بارك- ھاي، إيست ميانكسينغ رود،٣٥ .نمبر
 الصين،٦٢١٠٠٠ ،سيشوان
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
169772
Class
11

26/12/2019

11

الصنف

١٦٩٧٧٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الكھربائية؛،أجھزة وتركيبات إنارة؛قدور كھربية ذات مقابض للطھي بالضغط؛ أواني الطبخ
أطباق التسخين؛قدور طھي كھربية بالضغط؛غاليات شاي كھربية؛ المجمدات؛ أجھزة وآالت
التبريد؛ الثالجات؛ منشآت تكييف الھواء؛ تجھيزات تنقية الھواء؛ أجھزة تنظيف الغاز؛أغطية
شفط للمطبخ؛ مجففات شعر ]مجففات[؛ سخانات للحمامات؛ أجھزة الھواء الساخن؛مرشحات
لتكييف الھواء؛ مكيفات الھواء للمركبات؛ مراوح ]أجزاء من تجھيزات تكييف الھواء[؛
أجھزة ومعدات الطھي؛ تركيبات لتنقية الماء؛ مواقد بالغاز؛ أفران ميكروويف؛ محمصات
الخبز؛ آالت لتحضير الخبز؛ المصابيح؛ أواني كھربائية للطھي بالضغط؛ غالية البيض
.الكھربائية؛ الة مياه الشرب؛ أجھزه وآالت تنقيه الھواء؛ أجھزة الطبخ بالتحريض
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Badran Corporation for
Air Conditioning,
Refrigeration and Spare
Parts
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / ameer rashed st, P.O.Box: 1234,
11123

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اسماعيل محمود رجب بدران

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
١١١٢٣ ,١٢٣٤:ب. ص،  شارع األمير راشد/ عمان

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

 شارع األمير راشد/  عمان١١١٢٣ -١٢٣٤ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 1234 -11123 amman / ameer
Correspondence
rashed st
Trademark
170027
Class
11

Goods/Services
ventilation air-conditioning installations and apparatus,
refrigerators, electric fans for personal use, air cooling
apparatus, washing machine
Disclaimer: The registration of this trade mark dose not give
owners the exclusive right to use general sperataly from the
mark

11

الصنف

١٧٠٠٢٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, المراوح الكھربائية لالستخدام الشخصي, الثالجات,(منشآت وأجھزة التھوية )تكييف الھواء
 غساالت,أجھزة تكييف الھواء
( اذا ماgeneral)  ن تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
وردت بمعزل عن العالمة

111

تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

شركة الكردي وصالح
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -مرج الحمام -مقابل البنك االسالمي  ،ص.ب,١٠٤:
١١٧١٠
ص.ب  ١١٧١٠ -١٠٤عمان -مرج الحمام -مقابل البنك
االسالمي
الصنف
١٦٩٨٥٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيشوار )مجفف شعر(

09/01/2020

Date of

Applicant Name:
AL KURDI & SALEH CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN --MARJ AL HAMAM INFRONT OF
THE ISLAMIC BANK , P.O.Box: 104, 11710
Applicant for
P.O.Box 104 -11710 AMMAN --MARJ AL
Correspondence
HAMAM INFRONT OF THE ISLAMIC BANK
Trademark
169856
Class
11
11

Goods/Services
Hair Dryer
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

اسم طالب التسجيل:

محمود احمد حسن قرباع

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /ضاحيه الياسمين  ،ص.ب١١١٧١ ,٧١٢٨١٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٧١ -٧١٢٨١٢عمان /ضاحيه الياسمين

رقم العالمة التجارية

١٦٩٩٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اجھزة انارة ووحدات انارة

30/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

MAHMOOD AHMAD
HASAN QRBAA
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -DAHYAT ALYASMEEN, P.O.Box:
712812, 11171
Applicant for
P.O.Box 712812 -11171 AMMAN -DAHYAT
Correspondence
ALYASMEEN
Trademark
169907
Class
11
11

Goods/Services
Lighting devices and lighting units
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تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

اسم طالب التسجيل:

يوروستار لتجارة قطع غيار السيارات

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الشارقة – االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
11
الصنف
١٧٠٠٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجففات ھواء ]مجففات[ ،منشآت ترشيح الھواء ،أضواء السيارات ،مراوح ]لتكييف
الھواء[ ،مرشحات )فالتر( تكييف الھواء ،أضواء للسيارات ،أضواء للمركبات ،معدات تبريد
الحليب ،مصابيح أمامية للمركبات.

06/02/2020

Date of

Applicant Name:

Eurostar Auto. Spare
Parts TR.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah – United Arab Emirates

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170000
Class
11

Trademark

Goods/Services
;Air driers [dryers]; Air filtering installations; Automobile lights
Fans [air-conditioning]; Filters for air conditioning; Lights for
;automobiles; Lights for vehicles; Milk cooling installations
Vehicle headlights.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/02/2020

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

بريفيل بي تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويت ٢جي ١٧٠ ،بورك رود ،االسكندرية ،ان اس دبليو
 ،٢٠١٥أستراليا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٠١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية

11

األجھزة والمعدات والمنشآت لمعالجة الھواء والتدفئة والتبريد والتجفيف وتوليد
البخار والطبخ واإلضاءة والتبريد والتھوية وتمديد المياه الوارد بھذه الفئة ؛ آالت
صنع القھوة واإلسبريسو  ،بما في ذلك االت صنع القھوة الكھربائية وآالت
الكابتشينو واإلسبريسو ،آالت القھوة بالتنقيط الكھربائي ،غاليات )أباريق(
واألواني والمرشحات ؛ أجھزة تحميص القھوة وتخميرھا  ،بما في ذلك جھاز فلترة
القھوة وتخميرھا  ،أجھزة تحضير القھوة الكھربائية  ،مرشحات القھوة الكھربائية
 ،غاليات )أباريق( كھربائية للقھوة  ،أواني القھوة الكھربائية  ،وأواني القھوة
الكھربائية التي تحتوي على غاليات )أباريق(  ،جميعھا لالستخدام المنزلي أو
المھني؛ جھاز يعمل بالكھرباء لصنع القھوة  ،بما في ذلك جھاز لخلط القھوة
وجھاز لصنع مشروبات القھوة؛ رغوة الحليب الكھربائية ،آالت صنع الشاي
الكھربائية ؛ أجھزة تسخين المياه  ،بما في ذلك الغاليات الكھربائية  ،واألباريق أو
الجرار  ،وأجھزة تسخين المياه الكھربائية لصنع المشروبات  ،وأجھزة لتزويد
الماء الساخن الفوري ،اجھزة لتوليد البخار بما في ذلك صواني بخار لعمل رغوة
الحليب ومحطات البخار واالت كي المالبس البخارية اليدوية ،أجھزة غير كھربائية
إلعداد )التدفئة( من المشروبات  ،بما في ذلك لصنع القھوة ؛ المحامص  ،بما في
ذلك أفران محمصة وشوايات محمصة ؛ مكابس وصناع ساندويتش  ،افران
التحميص ) الميكرويف( ،شوايات للتحميص؛ االت غضغط وصنع السندويشات بما
في ذلك بما في ذلك طباخات يافلي وآالت الخبز والمتضمنة أفران الخبز؛ االت
صنع الخبز ،أجھزة الطھي الكھربائية  ،بما في ذلك األفران  ،واألواني  ،وأواني
الطھي  ،وأفران الطھي  ،وأوعية البخار  ،والشوايات  ،وأفران الطھي وأفران
الميكروويف  ،واألطباق الساخنة ؛ طباخات األرز ،طباخات البطيئة ،طناجر الضغط
 ،أواني كھربائية  ،مقالي  ،مقالي مقعرة ،المقالي والشوايات ؛ أواني الطبخ
بالضغط؛ أجھزة القلي  ،بما في ذلك المقالي العميقة وأدوات القلي الكھربائية،
ادوات الكھربائية بصنع الوفل ؛ طباخات البيض واالت صنع لحلوى المجمدة؛ آالت
صنع اآليس كريم ؛ االت صنع الفشار الكھربائية؛ مبردات سائلة )أجھزة(  ،بما في
ذلك مبردات المياه ومبردات النبيذ ؛ الشوايات الكھربائية المحمولة والباربيكيو ؛
ادوات نشر الروائح ،سخانات كھربائية ،منشآت اإلضاءة الكھربائية لالستخدام
الداخلي؛ تجھيزات اإلضاءة الكھربائية وتركيبات اإلضاءة؛ األجھزة الكھربائية
لإلضاءة؛ أضواء الليل  ،بخالف الشموع؛ أجھزة معالجة الھواء  ،أجھزة وادوات و
آالت ومنشآت لتنقية الھواء  ،ترطيب الھواء  ،إزالة الرطوبة الجوية  ،تأين الھواء
 ،تبريد الھواء  ،تسخين الھواء  ،تعقيم الھواء  ،ترطيب الھواء  ،تجفيف الھواء ،
إزالة رائحة الجو؛ أجھزة تنقية وادوات وآالت ومنشآت  ،بما في ذلك أجھزة تنقية
الھواء  ،أجھزة تنقية الھواء الكھربائية  ،أجھزة تنقية ھواء الغرفة وأجھزة تنقية
الھواء التي تتضمن مستشعر نقاء الھواء ؛ أجھزة ترطيب الھواء  ،واألجھزة ،
والمعدات  ،واآلالت والمنشآت  ،بما في ذلك أجھزة ترطيب الھواء  ،وأجھزة
الترطيب الكھربائية  ،وأجھزة ترطيب الغرف  ،وأجھزة ترطيب الھواء )بخالف
االستخدام الطبي(؛ أجھزة ترطيب الھواء التي تشتمل على مستشعر رطوبة الھواء
؛ أجھزة إزالة الرطوبة الجوية واألجھزة والمعدات واآلالت والمنشآت  ،بما في ذلك

17/02/2020

Date of

Applicant Name:
Breville Pty Limited
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 2G, 170 Bourke Road, Alexandria,
NSW 2015 - Australia
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170014
Class
11

Goods/Services
Appliances, apparatus, equipment and installations for air
processing, heating, cooling, drying, steam generating, cooking,
;lighting, refrigerating, ventilating and water supply in this class
coffee and espresso machines, including electric coffee,
cappuccino and espresso makers, electric drip coffee machines,
percolators, pots and filters; coffee roasting and brewing
apparatus, including apparatus for filtering and brewing coffee,
electric coffee brewers, electric coffee filters, electric coffee
percolators, electric coffee pots, and electric coffee pots
;incorporating percolators, all for household or professional use
electrically operated apparatus for making coffee, including
apparatus for infusing coffee and apparatus for making coffee
beverages; electric milk frothers; electric tea makers; water
heating apparatus, including electric kettles, jugs or urns,
electrical water heating apparatus for making beverages, and
apparatus for instant hot water supply; apparatus for generating
steam, including steam wands for frothing milk, steam stations,
and garment steamers; non-electric apparatus for the
;preparation (heating) of beverages, including for making coffee
toasters, including toaster ovens and toaster grills; sandwich
presses and makers, including jaffle cookers; baking machines,
including baking ovens; bread-making machines; electric
cooking apparatus, including stoves, utensils, cooktops,
counter top cooking ovens, food steamers, grills, microwave
;cookers and ovens, and hot plates; rice cookers; slow cookers
pressure cookers; electric saucepans, fry pans, woks, skillets
and griddles; pressure cooking saucepans; frying apparatus,
including deep fryers and electric fry ware; electric waffle
makers and irons; egg cookers; frozen dessert makers; ice
cream making machines; electric popcorn poppers; liquid
;coolers (apparatus), including water coolers and wine chillers
;portable electric grills and barbecues; aromatherapy diffusers
;electric heaters; electric lighting installations for interior use
electric light fittings and lighting fixtures; electrical appliances
for lighting; nightlights, other than candles; air processing
appliances, apparatus, devices, machines and installations for
air purifying, air humidifying, air dehumidifying, air ionizing, air
cooling, air heating, air sterilising, air moisturising, air drying,
and air deodorising; purifying apparatus, devices, equipment,
machines and installations, including air purifiers, electric air
purifiers, room air purifiers and air purifiers incorporating an air
purity sensor; air humidifying apparatus, devices, equipment,
machines and installations, including air humidifiers, electric

115

humidifiers, room humidifiers, mist humidifiers (other than for
medical use), and air humidifiers incorporating an air humidity
sensor; air dehumidifying apparatus, devices, equipment,
machines and installations, including air dehumidifiers,
dehumidifiers, electric dehumidifiers, room dehumidifiers, and
air dehumidifiers incorporating an air humidity sensor; air
conditioning apparatus; air inductor apparatus (air
conditioning); extractors (ventilation or air conditioning);
electric fans for personal use or ventilation; cooling
installations for deep freezing, freezing, and refrigerating,
including deep freezers, freezers, refrigerators, and
combinations of refrigerators and freezers; parts, fittings,
components and accessories in this class for the aforesaid
goods, humidifiers, dehumidifiers, and air purification device

 مزيالت،  مزيالت الرطوبة الكھربائية،  مزيالت الرطوبة، مزيالت الرطوبة الجوية
 مزيالت الرطوبة الجوية التي تشتمل على مستشعر رطوبة، الرطوبة في الغرفة
الھواء؛ أجھزة تكييف الھواء؛ جھاز محث الھواء )تكييف الھواء( ؛ صناع
)التھوية أو تكييف الھواء( ؛ مراوح كھربائية لالستخدام الشخصي أو التھوية ؛
 بما في ذلك المجمدات العميقة، منشآت تبريد للتجميد العميق والتجميد والتبريد
والمجمدات والثالجات ومجموعات الثالجات والمجمدات ؛ األجزاء والتجھيزات
،  وأجھزة الترطيب، والمكونات والملحقات في ھذه الفئة للسلع المذكورة أعاله
 وجھاز تنقية الھواء، ومزيالت الرطوبة
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Date of

01/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
RAK Ceramics PJSC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address RAK Economic Zone, P. O. Box 4714, Ras
Al Khaimah, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169917
Class
11

Goods/Services
Bath fitting; Bath fitting (Hot air-); Bath installations; Bath
installations (sauna); Bath linings; Bath plumbing fixtures; Bath
tubs; Bath tubs for sitz baths; Baths (Heaters for-); Baths (Spa)[Vessels]; Bidets; Boiler Pipes [Tubes] for heating installations;
Chambers (Clean-) [sanitary installations]; Cookers; Cooking
apparatus and installations; Cooking rings; Cooking utensils,
electric; Cooling appliances and installations; Cooling
installations and machines; Drying apparatus and installations;
Drying apparatus for fodder and forage; Electric lamps; Faucets
for pipes; Feeding apparatus for heating boilers; Heating
elements; Hydrant; Pipe line cocks [spigots]; Pipes [parts of
sanitary installations]; Regulating and safety accessories for
water apparatus; Safety accessories for water or gas apparatus
and pipes; Sanitary apparatus and installations; Steam facial
apparatus [saunas]; Toilet bowls; Toilet seats; Toilet, portable;
Toilet [water-closets]; Urinals [sanitary fixtures]; Valves (level
controlling-) in tanks; Valves (thermostatic-) [parts of heating
installations]; Washers for water taps; Wash-hand basins [parts
of sanitary installations]; Wash-hand bowls [parts of sanitary
installations]; Water closets; Water conduits installations; Water
distribution installations; Water filtering apparatus; Water
flushing installations; Water intake apparatus; Water or gas
apparatus and pipes (Regulating accessories for -); Water
softening apparatus and installations; Water supply
installations; Watering installations, automatic; Watering
machines for agricultural purposes; Water-pipes for sanitary
installations; Whirlpool-jet apparatus.

01/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ع.م.شركة سيراميك رأس الخيمة ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 رأس٤٧١٤ .ب. ص،ھيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
 االمارات العربية المتحدة،الخيمة
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
١٦٩٩١٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تجھيزات حمامات، تجھيزات الحمامات، لوازم تدفئة الحمام بالھواء الساخن،لوازم للحمام
 أحواض، أحواض االستحمام، تجھيزات السباكة للحمامات، بطانات الحمامات،الساونا
، شطافات، مغاطس ]أحواض[ للمياه المعدنية، سخانات للحمامات،االستحمام للمغاطس
، مواقد الطھي،[ حجرات تنظيف ]تمديدات صحية،مواسير ]أنابيب[ المراجل لمنشآت التدفئة
، أدوات وتجھيزات التبريد، أواني الطبخ الكھربائية، حلقات طھو،أجھزة ومعدات الطھو
، المصابيح الكھربائية، أجھزة لتجفيف العلف، أجھزة ومنشآت تجفيف،منشآت وآالت تبريد
 حنفيات رئيسية، عناصر التسخين، أجھزة تلقيم لمراجل التسخين،الحنفيات لألنابيب
 لوازم التنظيم،[ األنابيب ]أجزاء من المنشآت صحية، الحنفيات لخط ألنابيب،للمطافئ
 أجھزة وتمديدات، لوازم السالمة ألجھزة وأنابيب الماء والغاز،والسالمة ألجھزة الماء
، المراحيض المحمولة، مقاعد الحمامات، المراحيض،[ أجھزة بخار للوجه ]ساونا،صحية
، صمامات التحكم في مستوى الخزانات،[ مباول ]تجھيزات صحية،(مراحيض )دورات مياه
، حلقات شد ]جلب[ لحنفيات المياه،[صمامات ثرموستاتية ]أجزاء من منشآت تسخين
 منشآت، تجھيزات قنوات المياه، دورات مياه،(أحواض غسل األيدي )أجزاء تجھيزات صحية
 لوازم تنظيم، أجھزة لسحب المياه، تجھيزات دفق المياه، أجھزة فلترة المياه،توزيع المياه
، منشآت تزويد بالمياه، أجھزة وتجھيزات تنقية الماء العسر،ألجھزة وأنابيب الماء والغاز
 األنابيب ]أجزاء من المنشآت، آالت الري لألغراض الزراعية،منشآت الري األوتوماتيكية
. أجھزة تدفق الماء الدوامي،[صحية
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Date of

16/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amta Iesenaeet al adawat
al kahrobaeya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address irbid -madenat al hasan al senaeaa,
P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor Trademark
169730
Class
11

Goods/Services
Air reheaters; beverage cooling apparatus; air cooling
apparatus; heating apparatus; heating apparatus, electric; hand
drying apparatus for washrooms; refrigerating apparatus and
machines; light diffusers; luminous house numbers; ceiling
lights; extractor hoods for kitchens; forges, portable;
microwave ovens [cooking apparatus]; lighting apparatus; lightemitting diodes [LED] lighting apparatus; ionization apparatus
for the treatment of air or water; food steamers, electric;
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and Sanitary
purposes; light bulbs, electric; refrigerators, cooling apparatus
and freezers for medical storage purposes; coffee percolators,
electric; heaters for heating irons; heaters for baths; water
heaters; heating elements; kettles, electric; lanterns for lighting;
hot water bottles; regulating accessories for water or gas
apparatus and pipes; sockets for electric lights; hair dryers;
fans [parts of air-conditioning installations]; electric fans for
personal use; fans [air-conditioning]; gas lamps; arc lamps;
street lamps; electric lamps; germicidal lamps for purifying air;
coffee machines, electric; incandescent burners; fireplaces,
domestic; structural framework for ovens

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة امتا لصناعة االدوات الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,٤٨٨٨:ب. ص، مدينة الحسن الصناعية- شارع الرمثا-اربد
١١٩٥٣
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
- ٢ط
11
الصنف
١٦٩٧٣٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجھزة اعادة تسخين الھواء؛ اجھزة تبريد المشروبات؛ اجھزة تبريد الھواء؛ اجھزة تسخين؛
اجھزة تسخين كھربائية؛ اجھزة لتجفيف اليدين عند المغاسل؛ اجھزة وأالت تبريد؛ ادوات
نشر الضوء؛ ارقام مضيئة للمنازل؛ اضواء السقف؛ اغطية شفط للمطابخ؛ افران محمولة
]مواقد[؛ افران ميكروويف ]اجھزة طبي[؛ أجھزة إضاءة؛ أجھزة إنارة بثنائيات ضوئية مشعة
[ أجھزة تأين لمعالجة الھواء أو الماء؛ أجھزة كھربائية للطھي وبالبخار أجھزةLED}:
 وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف ولتھوية وتمديد المياه.ألغراض أإلضاءة والتدفئة
والصرف الصحي بصيالت مصابيح كھربائية ؛ ثالجات وأجھزة تبريد ومجمدات إلغراض
التخزين الطبي راوو قات ]اباريق[ كھربائية للقھوة؛ سخانات لتسخين المكاوي؛ سخانات
للحمام؛ سخانات ماء؛ عناصر تسخين؛ غاليات كھربائية؛ فوانيس لالضاءة؛ قوارير الماء
الساخن؛ لوازم تنظيم الجھزة ومواسير الماء او الغاز؛ مأخذ لالضواء الكھربائية؛ مجففات
شعر ]مجففات[؛ مراوح ]أجزاء من منشآت تكييف الھواء[؛ مراوح كھربائية لالستخدام
الشخصي؛ مراوح ]لتكييف الھواء[؛ مصابيح غاز؛ مصابيح قوسية؛ مصابيح قياسية؛
مصابيح كھربائية؛ مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الھواء؛ مكنات كھربائية لصنع القھوة؛
.مواقد متوھجة؛ مواقد نار ]منزلية[؛ ھياكل معدنية لالفران
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amor for manufacturing
the metal molds LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/7th ciricle -zahran building,
P.O.Box: 17516, 11195
Applicant for
P.O.Box 17516 -1195 Amman 7th Circle Correspondence
Zahran Building
Trademark
169830
Class
11

Goods/Services
Air purifying apparatus and machines, Disinfectant apparatus,
Electric lamps, Filters (parts of household or industrial
installations), lonisation apparatus for the treatment of air,
Lamps, and Pasteurisers, Air sterilisers.

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة امور لصناعة القوالب المعدنية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,١٧٥١٦:ب. ص، الدوار السابع بناية زھران بالزا/عمان
١١١٩٥
 بناية زھران- الدوار السابع/ عمان١١٩٥ -١٧٥١٦ ب.ص
بالزا
11
الصنف
١٦٩٨٣٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فالتر )أجزاء من المنشأت، مصابيح كھربائية،  أجھزة مطھرة،أجھزة ومكنات لتنقية الھواء
 معقمات ھواء،  ومعقمات، مصابيح، جھاز تأدين لمعالجة الھواء، (المنزلية أو الصناعية
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Date of

06/11/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Gulfstream Aerospace
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia
31407, United States of America

:تاريخ ايداع الطلب

غلفستريم ايروسبيس كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات، ٣١٤٠٧  جورجيا، سافاناه، غلفستريم روود٥٠٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169847
Class
12
12
الصنف
١٦٩٨٤٧

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/11/2019

Goods/Services
Airplanes

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الطائرات
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Date of

06/11/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Gulfstream Aerospace
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia
31407, United States of America

:تاريخ ايداع الطلب

غلفستريم ايروسبيس كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات، ٣١٤٠٧  جورجيا، سافاناه، غلفستريم روود٥٠٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169843
Class
12
12
الصنف
١٦٩٨٤٣

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/11/2019

Goods/Services
Airplanes

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الطائرات
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Date of

06/11/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Gulfstream Aerospace
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia
31407, United States of America

:تاريخ ايداع الطلب

غلفستريم ايروسبيس كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات، ٣١٤٠٧  جورجيا، سافاناه، غلفستريم روود٥٠٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169848
Class
12
12
الصنف
١٦٩٨٤٨

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/11/2019

Goods/Services
Airplanes

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الطائرات
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Date of

06/11/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Gulfstream Aerospace
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia
31407, United States of America

:تاريخ ايداع الطلب

غلفستريم ايروسبيس كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات، ٣١٤٠٧  جورجيا، سافاناه، غلفستريم روود٥٠٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169849
Class
12
12
الصنف
١٦٩٨٤٩

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/11/2019

Goods/Services
Airplanes

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الطائرات
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Date of

06/11/2019

Name Applicant:

اعالن الجريدة الرسمية

Gulfstream Aerospace
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia
31407, United States of America

:تاريخ ايداع الطلب

غلفستريم ايروسبيس كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات، ٣١٤٠٧  جورجيا، سافاناه، غلفستريم روود٥٠٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169763
Class
12
12
الصنف
١٦٩٧٦٣

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/11/2019

Goods/Services
Airplanes

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الطائرات

124

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سايك –أفيكو ھونجيان كوميرشال فيكل كو،.ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

22/12/2019
SAIC-IVECO HONGYAN
COMMERCIAL VEHICLE
CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

الرقم  ١ھوانجھوان نورث رود ،نيو نورث زون ،شونجكينج
 ،٤٠١١٢٢جمھورية الصين الشعبية

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.1 Huanghuan North Road, New North
Zone, Chongqing 401122, P.R. China

دراس وحجازي للملكية الفكريةص.ب ١١١٩٠ -٩٢٥٥٠١
عمان -االردن -العبدلي  -مجمع عمان التجاري )الفريد( ط٤

Applicant for
Correspondence

١٦٩٨٥٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاحنات ؛ دراجات ذات محركات صغيرة؛ عربات قالبة؛ شاحنات السحب؛ سيارت؛ تيوبات
داخلية لالطارات الھوائية؛ محركات للمركبات البرية؛ شاحنات مغلقة )مركبات(؛ مقطورات
)مركبات( ؛حشوة الفرامل للمركبات؛حافالت ؛شاحنات مع رافعة مدمجة؛ اطارات لعجالت
المركبات؛ مركبات مائية؛مخمدات قطع صدامات للمركبات.

12

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
169859
Class
12

Trademark

Goods/Services
Lorries; Mopeds; Tilting-carts; Tow trucks; Motor cars; Inner
tubes for pneumatic tires; Engines for land vehicles; Vans
;[vehicles]; Trailers [vehicles]; Brake pads for automobiles
Motor coaches; Trucks with a crane feature incorporated; Tires
for vehicle wheels; Water vehicles; Suspension shock
absorbers for vehicles .

125

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سايك –أفيكو ھونجيان كوميرشال فيكل كو،.ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

22/12/2019
SAIC-IVECO HONGYAN
COMMERCIAL VEHICLE
CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

الرقم  ١ھوانجھوان نورث رود ،نيو نورث زون ،شونجكينج
 ،٤٠١١٢٢جمھورية الصين الشعبية

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.1 Huanghuan North Road, New North
Zone, Chongqing 401122, P.R. China

دراس وحجازي للملكية الفكريةص.ب ١١١٩٠ -٩٢٥٥٠١
عمان -االردن -العبدلي  -مجمع عمان التجاري )الفريد( ط٤

Applicant for
Correspondence

١٦٩٨٦٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاحنات ؛ دراجات ذات محركات صغيرة؛ عربات قالبة؛ شاحنات السحب؛ سيارت؛ تيوبات
داخلية لالطارات الھوائية؛ محركات للمركبات البرية؛ شاحنات مغلقة )مركبات(؛ مقطورات
)مركبات( ؛حشوة الفرامل للمركبات؛حافالت ؛شاحنات مع رافعة مدمجة؛ اطارات لعجالت
المركبات؛ مركبات مائية؛مخمدات قطع صدامات للمركبات.

12

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
169860
Class
12

Trademark

Goods/Services
Lorries; Mopeds; Tilting-carts; Tow trucks; Motor cars; Inner
tubes for pneumatic tires; Engines for land vehicles; Vans
;[vehicles]; Trailers [vehicles]; Brake pads for automobiles
Motor coaches; Trucks with a crane feature incorporated; Tires
for vehicle wheels; Water vehicles; Suspension shock
absorbers for vehicles .
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

اسم طالب التسجيل:

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر باسم تويوتا موتور كوربوريشن(

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 ،١تويوتا  -تشو ،تويوتا  -شي ،ايشي  -كين ،اليابان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩٨٧٠

06/02/2020
Toyota Jidosha Kabushiki
Kaisha (Also Trading As
)Toyota Motor Corporation

Date of

Applicant Name:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169870
Class
12

Trademark

MIDNIGHT EDITION
من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات وعربات النقل المغلقة )فان( والسيارات الرياضية متعددة االستعماالت والشاحنات
والباصات والحافالت والمركبات الكھربائية واألجزاء والملحقات )اإلكسسوارات( الخاصة بھا.

Goods/Services
Automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses,
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof.
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تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

اسم طالب التسجيل:

يوروستار لتجارة قطع غيار السيارات

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الشارقة – االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
١٦٩٨٦٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قضبان التوائية للمركبات ،لبادات مكابح السيارات ،لقم مكابح المركبات ،مكابح للمركبات،
أغطية لخزانات وقود المركبات ،مخمدات الصدمات للسيارات ،مخمدات صدمات لتوقف
المركبات ،قضبان التوائية للمركبات ،نوابض تعليق للمركبات ،أذرع توصيل للمركبات البرية
بخالف أجزاء المحركات والمكائن ،مساحات زجاج المركبات األمامي ،مساحات زجاج
المركبات األمامي.

06/02/2020

Date of

Applicant Name:

Eurostar Auto. Spare
Parts TR.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah – United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169868
Class
12

Trademark

Goods/Services
Bars (Torsion?) for vehicles; Brake pads for automobiles; Brake
shoes for vehicles; Brakes for vehicles; Caps for vehicle petrol
[gas] tanks; Shock absorbers for automobiles; Shock absorbers
(Suspension?) for vehicles; Torsion bars for vehicles; Vehicle
suspension springs; Vehicles (Connecting rods for land -), other
;than parts of motors and engines; Windscreen wipers
Windshield wipers.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/03/2020

اسم طالب التسجيل:

ليمتد اليبلتي كومباني "اوتوموبيل بالنت "غاز"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Limited liability company
""Automobile plant "GAZ
Nationality
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod,
603004, Russian Federation

 ،٥بروسبيكت اليشا ،نيزھني نوفجورود ،٦٠٣٠٠٤ ،االتحاد
الروسي
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٨٦٢

08/03/2020

Date of

12

من اجل البضائع/الخدمات التالية
باصات ذات محرك؛ حافالت؛ حافالت ضمنھا بيوت متنقلة؛ سيارات؛ سيارات رياضية؛
مركبات خلط الخرسانة؛ مركبات ً
مبرّ دة )برادات(؛ بيوت متنقلة على عجالت؛ مخمدات أو
ممتص الصدمات للسيارات؛ معلقات )جھاز التعليق( مخمدات أو ممتص الصدمات للمركبات؛
حامالت زالجات للسيارات؛ حامالت حقائب للمركبات؛ مصدات للسيارات؛ مصدات للمركبات؛
إطارات لعجالت المركبات؛ لقم مكابح المركبات؛ المصاعد الخلفية ]أجزاء من المركبات
البرية[؛ عربات مدرعة؛ عربات طعام بمحركات؛ محاور نقل الحركة للمركبات البرية؛
دراجات ھوائية؛ صمامات إلطارات المركبات؛ أغطية للسيارات؛ أغطية للمركبات؛ شاحنات
)تركات(؛ أبواق للمركبات؛ مداسات للمركبات ]من نوع الجرارات[؛ أبواب للمركبات؛
محركات للمركبات البرية؛ محركات القيادة للمركبات البرية؛ مروحية ملتوية؛ أقراص
)دسكات( الفرامل للمركبات؛ رقع مطاطية الصقة إلصالح األنابيب الداخلية؛ مرايا الرؤية
الخلفية؛ أنابيب داخلية لإلطارات الھوائية؛ أغطية لمحركات المركبات؛ علب مرافق ألجزاء
المركبات البرية بخالف ما ھو للمحركات؛ عجالت الدراجات الھوائية؛ عجالت المركبات؛
عجالت توجيه المركبات؛ عجالت محورية لعربات الترولي ]مركبات[؛ لبادات مخمدات
المكابح السيارات؛ أغطية لمحاور العجالت؛ بطانات مكابح المركبات؛ صناديق مسننات
للمركبات البرية؛ اربطة لمحاور العجالت؛ أغطية لخزانات البنزين للمركبات؛ ھياكل سيارات؛
ھياكل قالبة للشاحنات؛ ھياكل مركبات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ شاحنات الرش؛
آليات دفع للمركبات البرية؛ مسننات تحرير الحركة للمركبات البرية؛ قابضات )كلتشات(
للمركبات البرية؛ تجھيزات إصالح اإلطارات الداخلية؛ مضخات ھواء ]لوزام للمركبات[؛ مواد
التنجيد المركبات؛ حافات )جنتات( لعجالت الدراجات الھوائية؛ حافات )جنتات( لعجالت
المركبات؛ نوافذ للمركبات؛ متاريس )حمالت( محرك للمركبات البرية؛ محاور دواليب
المركبات؛ مساحات المصابيح األمامية؛ مجموعة مسننات للمركبات البرية؛ مساند الرأس
لمقاعد المركبات؛ لوحات دعس جانبية للمركبات؛ أكياس ھواء ]أجھزة أمان في السيارات[؛
أغلفة لإلطارات الھوائية؛ مضاجع نوم للمركبات؛ محوالت عزم الدوران للمركبات البرية؛
والعات سيجار للسيارات؛ أدوات مانعة النزالق إطارات المركبات؛ أجھزة مانعة للتوھج
للمركبات؛ أجھزة ضد سرقة المركبات؛ حاجبات شمسية مجھزة للسيارات؛ أثقال توازن
لعجالت المركبات؛ نوابض مخمدات أو ممتص للصدمات في المركبات؛ تروس تخفيض
للمركبات البرية؛ أحزمة أمان لمقاعد المركبات؛ مشدات أمان لمقاعد المركبات؛ نوابض تعليق
للمركبات؛ دفات؛ شرائح مكابح المركبات؛ شبكات حقائب للمركبات؛ أجھزة إنذار ضد سرقة
المركبات؛ أجھزة إنذار رجوع المركبات إلى الخلف؛ مقاعد أمان لألطفال للمركبات؛ مقاعد
للمركبات؛ دوائر ھيدروليكية للمركبات؛ قضبان شعاعية لعجالت المركبات؛ سبويلر للمركبات؛
مركبات التنقل البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكك الحديدية؛ سيارات إسعاف؛
مركبات يتحكم بھا عن بعد ]بخالف اللعب[؛ مركبات كھربائية؛ دراجات ثالثية العجالت
للتوصيل او التسليم؛ زجاج المركبات األمامي؛ مساحات زجاج المركبات؛ صرات )ھب(
عجالت المركبات؛ وصالت ربط المقطورات للمركبات؛ وصالت قارنة للمركبات البرية؛ مكابح
للمركبات؛ قضبان التوائية للمركبات؛ جرارات؛ آليات نقل الحركة للمركبات البرية؛ مركبات
حربية للنقل؛ مقطورات ]مركبات[؛ إشارات اإلتجاه للمركبات؛ مشابك القضبان الشعاعية
للعجالت؛ شاحنات مغلقة ]مركبات[؛ ھياكل سفلية للمركبات؛ سالسل للسيارات؛ سالسل تدوير
للمركبات البرية؛ سالسل مانعة لالنزالق؛ سالسل نقل الحركة للمركبات البرية؛ أغطية عجلة
احتياطية؛ أغطية لعجالت توجيه المركبات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ أغطية مشكلة للمركبات؛
شاسيھات سيارات؛ ھياكل مركبات؛ أذرع توصيل للمركبات البرية بخالف أجزاء المحركات
والمكائن؛ مركزات محاور؛ إطارات سيارات؛ إطارات للمركبات البرية؛ إطارات ھوائية؛
واقيات وحل؛ محركات كھربائية للمركبات البرية

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169862
Class
12

Goods/Services
;Motor buses; motor coaches; motor homes; cars; sports cars
;concrete mixing vehicles; refrigerated vehicles; caravans
shock absorbers for automobiles; suspension shock absorbers
;for vehicles; ski carriers for cars; luggage carriers for vehicles
bumpers for automobiles; vehicle bumpers; tires for vehicle
wheels; brake shoes for vehicles; tailboard lifts [parts of land
;vehicles]; armored vehicles; food carts, motorized
transmission shafts for land vehicles; bicycles; valves for
;vehicle tires; automobile hoods; hoods for vehicles; trucks
horns for vehicles; treads for vehicles [tractor type]; doors for
vehicles; engines for land vehicles; driving motors for land
vehicles; screw-propellers; brake discs for vehicles; adhesive
rubber patches for repairing inner tubes; rearview mirrors; inner
;tubes for pneumatic tires; hoods for vehicle engines
crankcases for land vehicle components, other than for
engines; bicycle wheels; vehicle wheels; steering wheels for
vehicles; casters for trolleys [vehicles]; brake pads for
automobiles; hub caps; brake linings for vehicles; gear boxes
for land vehicles; bands for wheel hubs; caps for vehicle fuel
tanks; automobile bodies; tipping bodies for trucks; bodies for
;vehicles; treads for retreading tires; sprinkling trucks
propulsion mechanisms for land vehicles; freewheels for land
vehicles; clutches for land vehicles; repair outfits for inner
;tubes; air pumps [vehicle accessories]; upholstery for vehicles
rims for bicycle wheels; rims for vehicle wheels; windows for
;vehicles; engine mounts for land vehicles; axles for vehicles
headlight wipers; gearing for land vehicles; head-rests for
vehicle seats; vehicle running boards; air bags [safety devices
for automobiles]; casings for pneumatic tyres; sleeping berths
for vehicles; torque converters for land vehicles; cigar lighters
for automobiles; non-skid devices for vehicle tires; anti-glare
devices for vehicles; anti-theft devices for vehicles; sun-blinds
;adapted for automobiles; balance weights for vehicle wheels
shock absorbing springs for vehicles; reduction gears for land
vehicles; safety belts for vehicle seats; security harness for
vehicle seats; vehicle suspension springs; rudders; brake
segments for vehicles; luggage nets for vehicles; anti-theft
alarms for vehicles; reversing alarms for vehicles; safety seats
for children, for vehicles; vehicle seats; hydraulic circuits for
vehicles; vehicle wheel spokes; spoilers for vehicles; vehicles
for locomotion by land, air, water or rail; ambulances; remote
control vehicles, other than toys; electric vehicles; delivery
tricycles; windscreens; windshield wipers; hubs for vehicle
;wheels; trailer hitches for vehicles; couplings for land vehicles
;brakes for vehicles; torsion bars for vehicles; tractors
;transmissions for land vehicles; military vehicles for transport
trailers [vehicles]; signal arms for vehicles; spoke clips for

129

wheels; vans [vehicles]; undercarriages for vehicles;
automobile chains; driving chains for land vehicles; anti-skid
chains; transmission chains for land vehicles; spare wheel
covers; covers for vehicle steering wheels; seat covers for
vehicles; vehicle covers [shaped]; automobile chassis; vehicle
chassis; connecting rods for land vehicles, other than parts of
motors and engines; axle journals; automobile tires; tires for
land vehicles; pneumatic tires; mudguards; motors, electric, for
land vehicles
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تاريخ ايداع الطلب:

18/04/2019

اسم طالب التسجيل:

ھانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Hangzhou Ezviz Network
Co. Ltd.

اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات؛ سوار ساعات؛ علب ساعات ؛ صناديق العرض للساعات؛ كرونوغرافات )موقتات
مسجلة( ]ساعات[؛ ساعات حائط وساعات جيب ويد كھربائية.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان :ألزرق واألخضر والفوشيه والبرتقالي واألبيض

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou, P.R. China

رقم  ٥٥٥تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت ،ھانغتشو،
جمھورية الصين الشعبية

١٦٩٩٨٧

18/04/2019

Date of

14

Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169987
Class
14

Goods/Services
Watch; Watch band; Watch cases; Presentation boxes for
watches; Chronographs [watches]; Clocks and watches,
electric.
Special condition: Color Claim: Blue, Green, Fuchsia, Orange,
White
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

15/08/2019

اسم طالب التسجيل:

بي اند اف كوميرشيل &غارمنت اندستريز اس.اي

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

يونان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

 ١٠كلم اوف اثينا الميا ناشيونال روود ،بي.سي ،١٤٣٤٢ .نيو
فيالديلفيا ،اليونان
اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
١٧٠٠٢١

الصنف

15/08/2019

Date of

14

& B&F COMMERCIAL
GARMENT INDUSTRIES,
S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 klm of Athens Lamia National Road,
P.C. 14342, New Philadelphia, Greece
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
170021
Class
14

بي أس بي BSB
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجوھرات ما عدا االحجار كريمة و المعادن النفيسة؛ المجوھرات الزائفة

Goods/Services
Jewelry excluding precious stones and precious metals; Faux
bijoux
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

كلير ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CLAIR AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Seestrasse 1, 6330 Cham, Switzerland

سيستراسيه  ٦٣٣٠ ،١تشام ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٦٩٩٢٨

30/01/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

14

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن النفيسة وسبائكھا )خليط منھا( ،الذھب غير المشغول أو المشكل ،سبائك )خليط من(
الذھب ،قوالب تشكيل الذھب ،قوالب تشكيل سبائك الذھب ،عمالت سبائك )خليط من( الذھب،
عمالت ذھب ،عمالت سبائك الذھب ،الفضة غير المشغولة أو المشكلة ،الفضة وسبائكھا
)خليط منھا( ،قوالب تشكيل الفضة ،قوالب تشكيل سبائك )خليط من( الفضة ،عمالت فضية،
البالتين وسبائكه )خليط من( ،قوالب تشكيل البالتين ،قوالب تشكيل سبائك )خليط من(
البالتين ،عمالت بالتينية ،البالديوم وسبائكه )خليط منھا( ،قوالب تشكيل من البالديوم ،قوالب
تشكيل سبائك )خليط من( من البالديوم ،عمالت البالديوم ،الروديوم وسبائكه )خليط منھا(،
قوالب تشكيل من الروديوم ،قوالب تشكيل سبائك )خليط منھا( من الروديوم ،عمالت
الروديوم ،عمالت معدنية ،العمالت النادرة )للتجميع( ،عمالت تذكارية ،عمالت غير نقدية،
عمالت معدنية ،القطع المعدنية الرمزية المصنوعة من النحاس.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون الذھبي وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب.

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
169928
Class
14

Trademark

Goods/Services
;Precious metals and their alloys; Gold, unwrought or beaten
;Gold alloys; Gold ingots; Gold alloy ingots; Gold bullion coins
;Gold bullion; Gold bullion coins; Silver, unwrought or beaten
Silver and its alloys; Silver ingots; Silver alloy ingots; Silver
coins; Platinum and its alloys; Platinum ingots; Platinum alloy
ingots; Platinum coins; Palladium and its alloys; Ingots of
;palladium; Ingots of palladium alloys; Palladium coins
Rhodium and its alloys; Ingots of rhodium; Ingots of rhodium
;alloys; Rhodium coins; Coins; Collectible coins
Commemorative coins; Non-monetary coins; Coins; Copper
tokens.
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colour gold according to the printfiled with the
application
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

كلير ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيستراسيه  ٦٣٣٠ ،١تشام ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
١٦٩٩٢٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن النفيسة وسبائكھا )خليط منھا( ،الذھب غير المشغول أو المشكل ،سبائك )خليط من(
الذھب ،قوالب تشكيل الذھب ،قوالب تشكيل سبائك الذھب ،عمالت سبائك )خليط من( الذھب،
عمالت ذھب ،عمالت سبائك الذھب ،الفضة غير المشغولة أو المشكلة ،الفضة وسبائكھا
)خليط منھا( ،قوالب تشكيل الفضة ،قوالب تشكيل سبائك )خليط من( الفضة ،عمالت فضية،
البالتين وسبائكه )خليط من( ،قوالب تشكيل البالتين ،قوالب تشكيل سبائك )خليط من(
البالتين ،عمالت بالتينية ،البالديوم وسبائكه )خليط منھا( ،قوالب تشكيل من البالديوم ،قوالب
تشكيل سبائك )خليط من( من البالديوم ،عمالت البالديوم ،الروديوم وسبائكه )خليط منھا(،
قوالب تشكيل من الروديوم ،قوالب تشكيل سبائك )خليط منھا( من الروديوم ،عمالت
الروديوم ،عمالت معدنية ،العمالت النادرة )للتجميع( ،عمالت تذكارية ،عمالت غير نقدية،
عمالت معدنية ،القطع المعدنية الرمزية المصنوعة من النحاس.

30/01/2020

Date of

Name Applicant:
CLAIR AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Seestrasse 1, 6330 Cham, Switzerland

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169927
Class
14

Trademark

Goods/Services
;Precious metals and their alloys; Gold, unwrought or beaten
;Gold alloys; Gold ingots; Gold alloy ingots; Gold bullion coins
;Gold bullion; Gold bullion coins; Silver, unwrought or beaten
Silver and its alloys; Silver ingots; Silver alloy ingots; Silver
coins; Platinum and its alloys; Platinum ingots; Platinum alloy
ingots; Platinum coins; Palladium and its alloys; Ingots of
;palladium; Ingots of palladium alloys; Palladium coins
Rhodium and its alloys; Ingots of rhodium; Ingots of rhodium
;alloys; Rhodium coins; Coins; Collectible coins
Commemorative coins; Non-monetary coins; Coins; Copper
tokens.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

10/02/2020

اسم طالب التسجيل:

غوانزھو رويكسو وتش إندستري كو ،.ال تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 /٤اف ،بيلدينغ اي ،نو ،٩٩.فينغوانغ فورث رود ،زھونغشين
غوانغزھو زھيشتشينغ ،غوانغزھو ،غوانغدونغ ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
١٦٩٩٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات ،مرابط )أحزمة/أساور( الساعات ،ساعات الحائط ،صناديق المجوھرات ،مشابك
ربطات العنق ،حلى الزينة الصغير ،مشابك و وصالت المجوھرات ،المجوھرات ،المعادن
الثمينة الغير مشغولة أو نصف )شبه( مشغولة ،ساعات الحائط و ساعات اليد الكھربائية.

10/02/2020
Guangzhou Ruixue Watch
Industry Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4/F, Building E, No.99, Fenghuang Fourth
Road, Zhongxin guangzhou zhishicheng,
Guangzhou, Guangdong, China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
169996
Class
14

Trademark

Goods/Services
;Watches; Watch straps; Clocks; Jewellery boxes; Tie clips
Jewellery charms; Jewellery findings; Jewellery; Precious
metals, unwrought or semi-wrought; Clocks and watches,
electric.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/03/2020

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

مونتبالنك-سيمبلو جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ھيلغروندويغ  ٢٢٥٢٥ ،١٠٠ھامبورغ ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
١٦٩٩٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجوھرات ،أزرار أكمام ،مشابك ربطات العنق ،خواتم )مجوھرات( ،أساور )مجوھرات(،
األقراط ،قالدات )مجوھرات( ،دبابيس )مجوھرات( ،حلقات مفاتيح من المعادن النفيسة،
ساعات ،اجھزة التوقيت الدقيقة ،ساعات الحائط ،أجزاء الحركة للساعات ،مرابط الساعات،
أساور الساعات ،صناديق من المعادن النفيسة للساعات والمجوھرات.

05/03/2020

Date of

Applicant Name:
Montblanc-Simplo Gmbh
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169998
Class
14

Trademark

Goods/Services
Jewellery; cuff links; tie clips; rings (jewellery); bracelets
;)(jewellery); earrings; necklaces (jewellery); brooches (jewellery
;key rings of precious metal; watches; chronometers; clocks
watch movements; watch straps; watch bracelets; boxes of
precious metal for watches and jewellery.
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Date of

24/01/2019

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
169952
Class
16

Goods/Services
Plastic rubbish bags, freezer bags, bags plastic for packaging ,
plastic shopping bags.

16

الصنف

24/01/2019

: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

١٦٩٩٥٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اكياس التسوق، اكياس بالستيك للتغليف، اكياس تفريز،اكياس نفايات
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تاريخ ايداع الطلب:

30/06/2019

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة وسيم عبد العزيز عادل عابدين

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Waseem Abdul Aziz
abdeen est
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -north marka -zamzam, P.O.Box:
1134, 431000

عمان -ماركا الشمالية  -دوار زمزم  ،ص.ب,١١٣٤:
٤٣١٠٠٠
ص.ب  ٤٣١٠٠٠ -١١٣٤عمان -ماركا الشمالية  -دوار زمزم
١٦٩٨٩١

30/06/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أكياس بالستيك لحفظ الطعام ,أكياس بالستيك للتسوق  ,أكياس بالستيك للقمامة ,
أكياس نفايات بالستيكية مع مربط لقفل الكيس  ,أكياس بالستيك قفل ) زيبرا ( ,
لتعبئة المواد الغذائية  ,أكياس ورق بيد حبل للھدايا والمناسبات  ,أكياس ورق
طبقتين لتعبئة المواد الغذائية  ,روالت ورق و بالستيك للتغليف .

16

Applicant for
P.O.Box 1134 -431000 Amman -north
Correspondence
marka -zamzam
Trademark
169891
Class
16

Goods/Services
Plastic bags for food backing, shopping plastic bags, garbage
plastic bags, wrap plastic garbage bags, zeipra plastic bags,
paper bags use, paper bags with wrap for occasions, 2layers
paper bags for food use, paper & plastic rolls for backing.
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Date of

09/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Al ـAhram Plastic
Company Itd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / South Marka , Amman, P.O.Box:
72, 11610

09/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االھرام للبالستيك ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٦١٠ ,٧٢:ب. ص،  عمان،  ماركا الشمالية/ عمان

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

 ماركا الشمالية/  عمان١١٦١٠ -٧٢ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٨٨٨

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 72 -11610 Amman / South Marka
Correspondence
Trademark
169888
Class
16

Goods/Services
Paper and cardboard , printed matter, Advertising banners cups
of cardboard carton or plastic for packing , Boxes of plastic or
paperboard , Plastic materials used for packaging, adhesive
tapes
Disclaimer: The registration of this trademark should be limited
in colour red, black and white according to the printfiled with
the application

16

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كا سات من الورق المقوى او الكرتون,  اليا فطات االعالنية. المطبوعات, الورق والكرتون
 المواد البالستيكية المستخدمة,  علب من البالستيك او الكرتون المقوى,او البالستيك للتعبئة
.  اشرطة الصقة,للتغليف
 ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االحمر واالسود واالبيض وذلك بموجب:التنازل
.النموذج المودع مع الطلب
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Date of

09/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Al ـAhram Plastic
Company Itd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / South Marka , Amman, P.O.Box:
72, 11610

09/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االھرام للبالستيك ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٦١٠ ,٧٢:ب. ص،  عمان،  ماركا الشمالية/ عمان

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

 ماركا الشمالية/  عمان١١٦١٠ -٧٢ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٨٨٦

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 72 -11610 Amman / South Marka
Correspondence
Trademark
169886
Class
16

Goods/Services
Paper and cardboard , printed matter, Advertising banners cups
of cardboard carton or plastic for packing , Boxes of
plastic or paperboard , Plastic materials used for packaging,
adhesive tapes
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colour red, black and white according to the printfiled
with the application

16

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كا سات من الورق,  اليا فطات االعالنية, المطبوعات, الورق والكرتون
 علب من البالستيك او الكرتون, المقوى او الكرتون او البالستيك للتعبئة
.  المواد البالستيكية المستخدمة للتغليف اشرطة الصقة, المقوى
 ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االحمر واالسود واالبيض وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

19/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169737
Class
16

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

19/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

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

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
١٦٩٧٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نشرات اخبارية دورية وصحف )جرائد( وورق تغليف ومطبوعات ومنشورات مطبوعة
[وبيانات اعالنية )نشرات( ومجالت ]دوريات
( إذاKSA)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

توھو كو ،.ليمتد.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢-٢-١يوراكوشو ،تشيودا-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
16
الصنف
١٦٩٩٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األكياس الورقية ،أكياس الورق المخروطية ،أكياس ]أظرف ،وأكياس[ من الورق أو
البالستيك للتعبئة ،حاويات ورقية ،ورق تغليف الطعام ،أوراق كرتون لألطعمة إلى الخارج،
أكياس مواد البقالة من الورق أو البالستيك ،وزخرفة الورق الخاصة بالمواد الغذائية،
المناشف من الورق ،والمادة المطبوعة ،وورق الرسم ،المناديل الورقية ،والورق،
واأللبومات ،والبطاقات ،ودفاتر المالحظات ،وورق المالحظات ،أقالم الرصاص ،أغطية
األقالم ،ووسائل حمل أقالم الرصاص ،أقالم الحبر الجاف ،وفرشات الكتابة ،أقالم التلوين،
آالت شحذ القلم الرصاص ،محايات كھربائية أو غير كھربائية ،ومحايات مطاط ،مركبات منع
تسرب لألغراض الثابتة ،مؤشرات للكتب ،فرش للمكاتب ،ووسائل قياس للتلوين ،أحجار
الحبر ]خزانات الحبر[ ،ختامات ،ملصقات ]قرطاسية[ ،أعواد تحبير ،صناديق لألقالم ،ثقاالت
للورق ،أحبار ھندية ،بطاقات االئتمان بدون التشفير المغناطيسي ،علب الكتابة ]قرطاسية[،
علب لألختام ]أختام[ ،بطاقات العمل ،حوامل الشارات ]لوازم مكتبية[ ،ملفات لألوراق ،مشابك
للورق ،أدوات مكتبية ،لوازم المكاتب ،خالف األثاث ،النوتة الموسيقية المطبوعة،
والتقويمات ،والمجالت ]الدوريات[ ،الكتب ،كتب الرسم أو كتب التلوين ،واليوميات،
والكتيبات ،الملصقات ،الصور الفوتوغرافية ] المطبوعة[ ،وإطارات ذات مساند للصور
الفوتوغرافية ،الورق المقوي ،تماثيل صغيرة من الورق المعجن ،صلصال تشكيل ،شريط
مصمغ ]قرطاسية[ لوحات الرسم ،آالت كاتبة ]كھربائية أو غير كھربائية[ ،كرات أرضية،
طباشير الخياطين ،مواد التشكيل ،منشورات مطبوعة ،حافظات جوازات السفر ،محافظ
جوازات السفر الجلدية ،أو ميكوجي ]القرعة المقدسة[ ]شرائح مطبوعة من الورق تستخدم
لقراءة الطالع[.

30/01/2020

Date of

Applicant Name:
Toho Co., Ltd.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-2-2 Yurakucho, 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
169931
Class
16

Trademark

Goods/Services
Paper bags; conical paper bags; bags [envelopes, pouches] of
paper or plastics, for packaging; paper containers; food
wrapping paper; paper take-out cartons for food; grocery bags
of paper or plastic; decorations of paper for foodstuffs; towels
;of paper; printed matter; drawing paper; handkerchiefs of paper
paper; albums; cards; note books; notebook paper; pencils; pen
;caps; pencil lead holders; ballpoint pens; writing brushes
;crayons; pencil sharpening machines, electric or non-electric
;rubber erasers; sealing compounds for stationery purposes
bookmarkers; desk mats; drawing rulers; ink stones [ink
reservoirs]; stamp pads; stickers [stationery]; ink sticks; boxes
for pens; paperweights; Indian inks; credit cards without
;]magnetic coding; writing cases [stationery]; stamps [seals
business cards; name badge holders [office requisites]; folders
for papers; paper-clips; stationery; office requisites, except
furniture; printed sheet music; calendars; magazines
;[periodicals]; books; writing or drawing books; diaries
;pamphlets; posters; photographs [printed]; photograph stands
cardboard; figurines [statuettes] of papier mâché; modelling
clay; gummed tape [stationery]; drawing boards; typewriters,
;electric or non-electric; terrestrial globes; tailors' chalk
;modelling materials; printed publications; passport holders
leather passport wallets; omikuji [sacred lots] [printed strips of
paper used for fortune telling].
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

15/08/2019

اسم طالب التسجيل:

بي اند اف كوميرشيل &غارمنت اندستريز اس.اي

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

يونان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

 ١٠كلم اوف اثينا الميا ناشيونال روود ،بي.سي ،١٤٣٤٢ .نيو
فيالديلفيا ،اليونان
اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
١٦٩٩٩٣

الصنف

15/08/2019

Date of

18

& B&F COMMERCIAL
GARMENT INDUSTRIES,
S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 klm of Athens Lamia National Road,
P.C. 14342, New Philadelphia, Greece
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169993
Class
18

بي أس بي BSB
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد غير الواردة
في فئات أخرى؛ الجلود المقلدة؛ المنتجات للجلود المقلدة؛ األحزمة؛ الحقائب؛ حقائب ]أكياس
وأجربة[ جلدية ؛ حقائب للشاطئ ؛ حقائب يد؛ أكياس تسوق؛ مظالت .العناصر الجلدية-
جزادين؛ قبعات؛ قفازات.

Goods/Services
Leather and imitations of leather, and goods made of these
;materials and not included in other classes; leather imitation
]leather imitation goods; belts; bags; bags [envelopes, pouches
of leather; beach bags; Handbags; Shopping bags; umbrellas.
Leather items – purses; hats; gloves
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

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
١٦٩٦٨١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب والصناديق الجلدية؛ أمتعة السفر؛ بطاقات تعريف أمتعة السفر؛ بطاقات تعريف
الحقائب؛ الحقائب السفرية؛ الصناديق؛ الحقائب للحمل لكافة االستعماالت؛ حقائب الظھر؛
الحقائب الرياضية لأللعاب الرياضية ورياضات القوى؛ حقائب الكتب؛ حقائب االمتعة
القماشية؛ حقائب المالبس؛ حقائب التسوق؛ حقائب مدرسية؛ االكياس والحقائب للحمل؛
الصناديق للحمل؛ محافظ الوثائق واألوراق؛ المحافظ الجلدية؛ حقائب اليد؛ محافظ الجيب؛
الجزادين؛ الحقائب المعدة ألغراض ولوازم الزينة والتجميل ومستحضرات التجميل وأقالم
احمر الشفاه التي تباع فارغة؛ الحقائب المعدة ألغراض التجميل التي تباع فارغة؛ محافظ
بطاقات األعمال؛ محافظ وحامالت بطاقات المھاتفة؛ محافظ بطاقات االئتمان؛ محافظ
المستندات؛ محافظ المفاتيح؛ سيور كتف جلدية.

07/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169681
Class
18

Trademark

Goods/Services
;Leather bags and cases; Luggage; luggage tags; baggage tags
suitcases; trunks; all purpose carrying bags; backpacks; sports
;and athletic bags; book bags; duffel bags; garment bags
shopping bags; school bags; tote bags; carrying cases; attache
cases; briefcases; handbags; wallets; purses; vanity, toiletry,
cosmetic and lipstick cases sold empty; cosmetic bags sold
;empty; business card cases; calling card cases and holders
credit card cases; document cases; key cases; leather shoulder
straps.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Victoria's Secret Stores
Brand Management, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068

 ٤ليمتد باركواي ،رينولدسبورج ،اوھايو ٤٣٠٦٨

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٩٧٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب المتعددة االستعماالت لحمل األغراض؛ حقائب السفر لفترة قصيرة؛ حقائب الظھر؛
محافظ النقود المعدنية؛ حقائب االمتعة القماشية؛ حقائب الخصر؛ حقائب اليد؛ علب المفاتيح؛
حقائب ساعي البريد؛ حقائب الكتف؛ حقائب حمل أغراض التسوق؛ المحافظ؛ الجزادين
الصغيرة المحمولة باليد؛ حقائب ُتحمل من المعصم.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٥٠٨٠٢٧ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٠ :

12/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169970
Class
18

Trademark

Goods/Services
All-purpose carrying bags, overnight bags, backpacks, coin
purses, duffel bags, fanny packs, handbags, key cases,
messenger bags, shoulder bags, tote bags, wallets, clutch bags,
wristlet bags.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88508027
Claim Date: 10/07/2019
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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
170018
Class
19

Goods/Services
Building materials (non-metallic); mortar for building; concrete;
cement; lime; plaster; gypsum (building material); coatings
(building materials); aggregate; asphalt; bitumen; bituminous
preparations for building; building panels, not of metal;
fiberglass fabrics for structural reinforcement, namely glass
fiber mesh fabric , facings, not of metal, for building; artificial
stone and brick.

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

19

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٠١٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد بناء )غير معدنية(؛ طين للبناء؛ خرسانة؛ إسمنت؛ جير؛ جبص؛ جبس )مواد بناء(؛
طالءات ]مواد بناء[؛ الحصمة؛ اسفلت؛ قار؛ مستحضرات قارية للبناء؛ ألواح غير معدنية
للبناء؛ انسجة من الياف زجاجية للبناء للتعزيز الھيكلي والمقصود بھا نسيج شبكة االلياف
الزجاجيه؛ طالءات غير معدنية للبناء؛ حجارة وطوب اصطناعية
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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
170019
Class
19

Goods/Services
Building materials (non-metallic); mortar for building; concrete;
cement; lime; plaster; gypsum (building material); coatings
(building materials); aggregate; asphalt; bitumen; bituminous
preparations for building; building panels, not of metal;
fiberglass fabrics for structural reinforcement, namely, glass
fiber mesh fabric; facings, not of metal, for building; artificial
stone and brick.

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

19

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٠١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد بناء )غير معدنية(؛ طين للبناء؛ خرسانة؛ إسمنت؛ جير؛ جبص؛ جبس )مواد بناء(؛
طالءات ]مواد بناء[؛ الحصمة؛ اسفلت؛ قار؛ مستحضرات قارية للبناء؛ ألواح غير معدنية
للبناء؛ انسجة من الياف زجاجية للتعزيز الھيكلي والمقصود بھا نسيج شبكة األلياف
الزجاجية؛ طالءات غير معدنية للبناء؛ حجارة وطوب اصطناعية
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Riyadh Ceramics Factory
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Saudi Arabia – Dammam – Second
Industrial City – Street 144 – P.O.Box
69004
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169669
Class
19

Goods/Services
Floor tiles, not of metal; Floors, not of metal; Granite; Tile
floorings, not of metal; Tiles, not of metal; Tiles, not of metal, for
building; Wall tiles, not of metal, for building.
Special condition: Claiming yellow & its' shades, purple & its'
shades, pink & its' shades, grey & its' shades and black
colors.Claiming yellow & its' shades, purple & its' shades, pink
& its' shades, grey & its' shades and black colors.

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مصنع سيراميك الرياض
سعودية
شركة اجنبية

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

– ١٤٤ السعودية – الدمام – المدينة الصناعية الثانية – شارع
٦٩٠٠٤ ب.ص
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
19
الصنف
١٦٩٦٦٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، أرضيات مبلطة غير معدنية، جرانيت، أرضيات غير معدنية،بالط غير معدني لالرضيات
. بالط جدران غير معدني للبناء، بالط غير معدني للمباني،بالط غير معدني لالرضيات
 مع المطالبة بااللوان االصفر ودرجاته والبنفسجي ودرجاته والزھري:اشتراطات خاصة
.ودرجاته والرمادي ودرجاته واالسود
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة صناعات المنتوجات الجديده المحدوده

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جده -ص.ب  ٤٦٠رمز بريدي  - ٢١٤١١السعودية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
19
الصنف
١٦٩٩٢٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواسير)أنابيب( تصريف غير معدنية ،مواسير )أنابيب( التصريف الغير معدنية،
مواسير)أنابيب( ماء غير معدنية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون االخضر.

27/01/2020

Date of

Applicant Name:

New Products Industries
Co. Ltd.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah- P.O. Box 460 Postal Code 21411Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169923
Class
19

Trademark

Goods/Services
Drain pipes, not of metal; Pipes (drain-) not of metal; Pipes
(water-) not of metal.
Special condition: Claiming green color.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة صناعات المنتوجات الجديده المحدوده

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جده -ص.ب  ٤٦٠رمز بريدي  - ٢١٤١١السعودية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
19
الصنف
١٦٩٩٢٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواسير)أنابيب( تصريف غير معدنية ،مواسير )أنابيب( التصريف الغير معدنية،
مواسير)أنابيب( ماء غير معدنية.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون االخضر.

27/01/2020

Date of

Applicant Name:

New Products Industries
Co. Ltd.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah- P.O. Box 460 Postal Code 21411Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169922
Class
19

Trademark

Goods/Services
Drain pipes, not of metal; Pipes (drain-) not of metal; Pipes
(water-) not of metal.
Special condition: Claiming green color.
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Date of

01/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
RAK Ceramics PJSC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address RAK Economic Zone, P. O. Box 4714, Ras
Al Khaimah, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169805
Class
19

Goods/Services
Asbestos cement; Asphalt; Boards (Floor --- ); Building
(Framework for --- ), not of metal; Building materials, not of
metal; Building panels, not of metal; Buildings, not of metal;
Busts of stone, concrete or marble; Ceilings, not of metal;
Cement slabs; Drain pipes, not of metal; Fireproof cement
coatings; Floor boards (Parquet --- ); Floor tiles, not of metal;
Flooring (Parquet --- ); Floors, not of metal; Granite; Gravel;
Gravestone slabs, not of metal; Gravestones; Gypsum;
Limestone; Linings, not of metal, for building; Lintels, not of
metal; Magnesia cement; Marble; Moldable wood; Moldings, not
of metal, for building; Moldings, not of metal, for cornices;
Monuments, not of metal; Mosaics for building; Mouldable
wood; Mouldings, not of metal, for building; Mouldings, not of
metal, for cornices; Partitions, not of metal; Paving blocks, not
of metal; Pipes (Drain --- ) not of metal; Pipes (Gutter --- ) not of
metal; Pipes (Penstock --- ), not of metal; Pipes (Rigid --- ), not of
metal [building]; Pools (Swimming --- ) [structures, not of metal];
Potters’ clay; Railroad ties, not of metal; Refractory
construction materials, not of metal; Rock crystal; Roof
coverings, not of metal; Roofing slates; Sheet piles, not of
metal; Shuttering, not of metal, for concrete; Skating rinks
[structures, not of metal]; Slabs (Lighting --- ); Slabs, not of
metal; Slag [building material]; Slag stone; Slate; Slate powder;
Statues of stone, concrete or marble; Stone; Stonemasonry
(Works of --- ); Stones (Binding agents for making --- ); Stringers
[parts of staircases], not of metal; Surfacings, not of metal, for
building; Tile floorings, not of metal; Tiles, not of metal; Tiles,
not of metal, for building; Timber (Building --- ); Timber
(Manufactured --- ); Timber (Sawn --- ); Wall claddings, not of
metal, for building; Wall linings, not of metal, for building; Wall
tiles, not of metal, for building; Water-pipe valves, not of metal
or plastic; Water-pipes, not of metal; Wood for making
household utensils; Wood paneling; Wood paving; Wood pulp
board, for building; Wood, semi-worked; Wood veneers; Works
of art of stone, concrete or marble.

01/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ع.م.شركة سيراميك رأس الخيمة ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 رأس٤٧١٤ .ب. ص،ھيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
 االمارات العربية المتحدة،الخيمة
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
19
الصنف
١٦٩٨٠٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد البناء غير، اإلطارات غير المعدنية للبناء، ألواح األرضية، األسفلت،أسمنت أسبستوس
 ھياكل جذعية من الحجر أو، المباني غير المعدنية، ألواح البناء غير المعدنية،المعدنية
، بالط االرضيات غير المعدني، ألواح لألرضيات الخشبية المزخرفة،الخرسانة أو الرخام
 ألواح شواھد القبور غير، حصى، جرانيت، األرضيات غير المعدنية،أرضيات خشبية
 العتبات غير، البطانات غير المعدنية للبناء، الحجر الجيري، جبس، شواھد القبور،المعدنية
 القوالب المشكلة غير المعدنية، خشب قابل للتشكيل، الرخام، إسمنت مغنيسي،المعدنية
، فسيفساء للبناء، النصب التذكارية غير المعدنية، القوالب غير المعدنية لألفاريز،للبناء
، القوالب غير المعدنية لألفاريز، القوالب المشكلة غير المعدنية للبناء،خشب قابل للتشكيل
، طوب رصف غير المعدنية، الفواصل غير المعدنية،ألواح لألرضيات الخشبية المزخرفة
 غير، قنوات مياه، مواسير الماء غير المعدنية،مواسير ضبط جريات الماء غير المعدنية
 طين، برك السباحة )التراكيب( غير المعدنية، األنابيب الصلبة غير المعدنية للبناء،المعدنية
، المواد اإلنشائية العازلة غير المعدنية، عوارض السكك الحديدية غير المعدنية،الخزافين
، الدعائم غير المعدنية، أردواز للتسقيف، أغطية األسقف غير المعدنية،البلور الصخري
، ألواح اإلضاءة، ساحات تزلج )تراكيب( غير المعدنية، لصب الخرسانة،قوالب غير المعدنية
 مسحوق، صخر األردواز سھل القطع، حجر خبثي،[ خبث ]مادة بناء،ألواح غير المعدني
 مواد رابطة، أشغال من حجارة البناء، الحجارة، تماثيل حجرية الخرسانة أو الرخام،األردواز
 السطوح غير المعدني، العارضات )أجزاء من ساللم( غير المعدنية،لصنع البالط اآلجري
 خشب، غير المعدنية للبناء، البالط، البالط غير المعدني، أرضيات مبلطة غير معدنية،للبناء
، أغطية تلبيس واجھات الجدران غير المعدنية للبناء، خشب منشور، خشب مصنع،للبناء
 صمامات أنابيب الماء غير، بالط للجدران غير المعدنية،بطانات الجدران غير المعدنية للبناء
 تلبيسة، خشب لصنع األواني المنزلية، أنابيب الماء غير المعدنية،المعدنية أو البالستيكية
 قشور، الخشب المشغول جزئيا، ألواح من لب الخشب للبناء، بالط من الخشب،الخشب
. أشغال فنية من الحجر أو الخرسانة أو الرخام،خشب
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Date of

18/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Back Care Company For
Trading.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hamra District – Khalid Ibn Al Waleed
Street – Riyadh – Saudi Arabia P.O.Box
14236

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رعاية الظھر للتجارة

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 شارع خالد ابن الوليد – الرياض – المملكة- حي الحمرا
١٤٢٣٦ العربية السعودية صندوق بريد

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169762
Class
20
20
الصنف
١٦٩٧٦٢

Applicant for
Correspondence

Trademark

18/09/2019

Goods/Services
Air cushions, not for medical purposes, Air mattresses, not for
medical purposes, Air pillows, not for medical purposes,
Bedding [except linen], Beds, Beds (Hospital—), Bolsters, Brush
mountings, Cabinets (Index—) [furniture], Chairs [seats], Cots,
Covers (Garment—) [storage], Deck chairs, Desks (standing-),
Easy chairs, Furniture, Head-rests [furniture], Hospital beds,
Massage tables, Mattresses, Mattresses (Spring—), Spring
mattresses.
Disclaimer: The registration of this mark does not give its
owners the exclusive right to use the word (Back Care)
separately from the mark

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مخدات ھوائية ليست، فرشات ھوائية ليست لغايات طبية،وسائد ھوائية ليست لغايات طبية
 مساند، وسائد، أسرة للمستشفيات، أسرة،( فراش نوم )ما عدا البياضات،لغايات طبية
،( خزانات مالبس )للتخزين، أسرة لألطفال،( كراسي )مقاعد،( خزانات كتب )أثاث،للفراشي
 أسرة،( مساند الرأس )أثاث، أثاث، كراسي مريحة،( مكاتب )أثاث،كراسي قابلة للطي
 فرشات مزودة بنوابض، فرشات مزودة بنوابض، فرشات، طاوالت تدليك،مستشفيات

BACK )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق بااستعمال كلمة:التنازل
( اذا ماوردت بمعزل عن العالمةCARE
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Date of

23/04/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Sohool stores trading co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - almoqablen - moqablen
mo0hammad aldurra st , P.O.Box: 4273,
11953
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 4273 -11953 amman almoqablen - moqablen mo0hammad
aldurra st
169963
Class
21

Goods/Services
cleaning tools ,dishwashing sponges,car wash sponge, shine
sponge ,scourers,gloves, clothes

23/04/2018

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مخازن السھول التجارية
االردن
 م. م. ذ

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

,٤٢٧٣:ب. ص،  شارع محمد الدرة-  المقابلين-عمان
١١٩٥٣
 شارع محمد الدرة-  المقابلين- عمان١١٩٥٣ -٤٢٧٣ ب.ص
21

الصنف

١٦٩٩٦٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  كفوف،  سلكة،  اسفنج تلميع،  اسفنج غسيل سيارة،  اسفنج جلي اواني، ادوات تنظيف
. فوط
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Date of

23/04/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Sohool stores trading co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - almoqablen - moqablen
mo0hammad aldurra st , P.O.Box: 4273,
11953
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 4273 -11953 amman almoqablen - moqablen mo0hammad
aldurra st
169965
Class
21

Goods/Services
cleaning tools ,dishwashing sponges,car wash sponge, shine
sponge ,scourers,gloves, clothes

23/04/2018

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مخازن السھول التجارية
االردن
 م. م. ذ

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

,٤٢٧٣:ب. ص،  شارع محمد الدرة-  المقابلين-عمان
١١٩٥٣
 شارع محمد الدرة-  المقابلين- عمان١١٩٥٣ -٤٢٧٣ ب.ص
21

الصنف

١٦٩٩٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  كفوف،  سلكة،  اسفنج تلميع،  اسفنج غسيل سيارة،  اسفنج جلي اواني، ادوات تنظيف
فوط
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Date of

11/06/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Saif Trading Agencies
Co.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Riyadh King Fahd Road P.O. Box 2008
Postal code 11451

:تاريخ ايداع الطلب

شركة السيف للتوكيالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 الرمز البريدي٢٠٠٨ ب.الرياض طريق الملك فھد ص
١١٤٥١

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169838
Class
21
21
الصنف
١٦٩٨٣٨

Applicant for
Correspondence

Trademark

11/06/2019

Goods/Services
Household or kitchen utensils and containers; combs and
sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making
materials; articles for cleaning purposes; unworked or semiworked glass, except building glass; glassware, porcelain and
earthenware.
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colours pink , according to the print filed with the
application.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فراشي عدا فراشي، أمشاط وأسفنج،أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ
 زجاج غير مشغول أو، سلك جلي، أدوات تنظيف،التلوين أو الدھان؛ مواد صنع الفراشي
زجاج شبه مشغول عدا الزجاج المستعمل في المباني؛ أواني زجاجية وأواني خزف صيني
وأواني خزفية
 وذلك بموجب النموذج، ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون الوردي:اشتراطات خاصة
.المودع مع الطلب
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Date of

11/06/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Saif Trading Agencies
Co.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Riyadh King Fahd Road P.O. Box 2008
Postal code 11451

:تاريخ ايداع الطلب

شركة السيف للتوكيالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 الرمز البريدي٢٠٠٨ ب.الرياض طريق الملك فھد ص
١١٤٥١

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169826
Class
21
21
الصنف
١٦٩٨٢٦

Applicant for
Correspondence

Trademark

11/06/2019

Goods/Services
Household or kitchen utensils and containers; combs and
sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making
materials; articles for cleaning purposes; unworked or semiworked glass, except building glass; glassware, porcelain and
earthenware.
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colours red, according to the print filed with the
application.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فراشي عدا فراشي، أمشاط وأسفنج،أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ
 زجاج غير مشغول أو، سلك جلي، أدوات تنظيف،التلوين أو الدھان؛ مواد صنع الفراشي
زجاج شبه مشغول عدا الزجاج المستعمل في المباني؛ أواني زجاجية وأواني خزف صيني
وأواني خزفية
 وذلك بموجب النموذج، ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون األحمر:اشتراطات خاصة
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

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

فلونال اس.بيه.ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا ايناودي  ،٢٠فرازيون بيلوشي ٦١٠٣٢ ،فانو )بيه يو(،
ايطاليا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
21
الصنف
١٦٩٦٦٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقالي ،أوعية الطبخ ،مقالي محدبة القعر ،طناجر الضغط ،طناجر المرق )قدر صغير مجوف(،
مناصب لالوعية ،مقالي للقلي ،طناجر )قدور( للصلصات ،الكسرولة )وعاء مقاوم للحرارة(
)وعاء كبير وعميق يستخدم في الفرن وكذلك وعاء لتقديم الطعام( ،أغطية أوعية الطھي،
شوايات )أواني طبخ( ،صواني ،صواني للخبز ،قوالب الطھي ]قوالب[ ،قاليات عميقة غير
كھربائية ،شوايات )صواني شواء من الصاج( )أواني طبخ( ،مغارف )مالعق دھن ،مالعق
خلط وتحريك ]أواني مطبخ[ ،مالعق خفق تستخدم في المطبخ ،أوعية القھوة غيرالكھربائية.

02/12/2019

Date of

Applicant Name:
FLONAL S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Einaudi 20, Frazione Bellocchi, 61032
FANO (PU), Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169668
Class
21

Trademark

Goods/Services
pans; cooking pots; woks; pressure cookers; stew-pans; pot
stands; frying pans; saucepans; casseroles; pot lids; grill
;](cooking utensils); trays; baking trays; cookery molds [moulds
;deep friers, nonelectric; griddles (cooking utensils); spatulas
mixing spoons [kitchen utensils]; basting spoons for kitchen
use; coffee pot, non-electric.

157

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

اسم طالب التسجيل:

يوسف عليان وشركاه

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

االردن
تضامن
ماركا الشماليه  ،ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٥٩٤٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٥٩٤٩ماركا الشماليه

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٢٦

09/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ادوات واواني لالستعمال المنزلي والمطبخ امشاط اسفنج مكانس وفرش عدا التلوين
والدھان,مواد صنع ا لفرش ادوات تنظيف  ،سلك صلب للجلي

YOUSEF ELAYYAN AND
PARTNER CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 925949, 11190

21

Applicant for
P.O.Box 925949 -11190 AMMAN
Correspondence
Trademark
170026
Class
21

Goods/Services
Household or kitchen and containers combs brooms and
brushes except paints brush brush making material articles for
cleaning steel wool
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

اسم طالب التسجيل:

يوسف عليان وشركاه

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

االردن
تضامن
ماركا الشماليه  ،ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٥٩٤٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٥٩٤٩ماركا الشماليه

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٢٥

09/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ادوات واواني لالستعمال المنزلي والمطبخ امشاط اسفنج مكانس وفرش عدا التلوين والدھان
مواد صنع ا لفرش ادوات تنظيف  ،سلك صلب للجلي

YOUSEF ELAYYAN AND
PARTNER CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 925949, 11190

21

Applicant for
P.O.Box 925949 -11190 AMMAN
Correspondence
Trademark
170025
Class
21

Goods/Services
Household or kitchen and containers combs brooms and
brushes except paints brush brush making material articles for
cleaning steel wool
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االھرام للبالستيك ذ.م.م

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

االردن
ذ  .م .م
عمان  /ماركا الشمالية  ،عمان  ،ص.ب١١٦١٠ ,٧٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٦١٠ -٧٢عمان  /ماركا الشمالية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٨٨٧

09/01/2020

Date of

Ahram Plasticـ Al
Company Itd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / South Marka , Amman, P.O.Box:
72, 11610
Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كؤوس من الورق والبالستيك  ,علب من الورق او البالستيك  ,اطباق ,المائدة المصنوعة
من البالستيك  ,صحون بالستيكية  ,فناجين بالستيكية ,صناديق بالستيكية للغذاء ,ادوات
وأواني واوعية بالستيكية لالستعمال المنزلي او المطبخ
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االحمر واالسود واالبيض وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

21

Applicant for
P.O.Box 72 -11610 Amman / South Marka
Correspondence
Trademark
169887
Class
21

Goods/Services
-paper and plastic cups , Paper or plastic boxes ,
Plastic,tableware, Plastic plates , Plastic cups ,Plastic boxes for
food , Plastic tools, utensils and vessels for home or kitchen
Disclaimer: The registration of this trademark should be limited
in colour red, black and white according to the printfiled with
the application
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االھرام للبالستيك ذ.م.م

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

االردن
ذ  .م .م
عمان  /ماركا الشمالية  ،عمان  ،ص.ب١١٦١٠ ,٧٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٦١٠ -٧٢عمان  /ماركا الشمالية

رقم العالمة التجارية

١٦٩٨٨٥

09/01/2020

Date of

Ahram Plasticـ Al
Company Itd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / South Marka , Amman, P.O.Box:
72, 11610
Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كؤوس من الورق والبالستيك  ,علب من الورق او البالستيك  ,اطباق المائدة المصنوعة من
البالستيك  ,صحون بالستيكية ,فناجين بالستيكية صناديق بالستيكية للغذاء  ,ادوات وأواني
واوعية بالستيكية لالستعمال المنزلي او المطبخ
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االحمر واالسود واالبيض وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

21

Applicant for
P.O.Box 72 -11610 Amman / South Marka
Correspondence
Trademark
169885
Class
21

Goods/Services
-paper and plastic cups , Paper or plastic boxes , Plastic
.tableware, Plastic plates , Plastic cups Plastic boxes for
food , Plastic tools, utensils and vessels for home or kitchen
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colour red, black and white according to the printfiled
with the application.
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Date of

05/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

al bazar for products and
chinese furnitures co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/tabrbour, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169841
Class
21

Goods/Services
steel wool for cleaning,basins receptacles coffee,percolator,non
electric vases,cups earthenware,clothes pins,dish washing
services,cups of paper or blastic,carpet,sweepers rags for
cleaning,ironing boards,,combs,brushers,shaving brushers
,toothbrushers,drying racks for lundury,dishes cooktail,stirres
rags for cleaning,grills , gloves for household purposes,
mops,molds ,mugs abrasive,sponges for scrubbing the
skin,brooms,cauldrons utensils flacks,teapots,disposable table
plates,buckets

05/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

البازار للمنتجات واالثاث الصيني

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، طبربور/عمان

21

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٨٤١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االكواب,المزھريات,اباريق القھوة غير الكھربائيه,(االحواض)اوعيه,سلك الجلي للتنظيف
مكانس,اكواب من الورق او البالستيك,فراشي لغسيل الصحون,مالقط الغسيل,االواني الخزفيه
فراشي,امشاط فراش,القوارير الفراغيه المعزوله,الواح الكوي,مماسح للتنظيف,سجاد
مماسح,خالطات كوكتيل,الصحون,رفوف التنشيف للمالبس,فراشي االسنان,الحالقه
اسفنج,اكواب الشرب ذات المقابض,المماسح,قفازات لالغراض المنزليه,شوايات,للتنظيف
اطباق المائده التي تستخدم لمره,اباريق الشاي,قوارير للشرب, المكانس,الكشط لفرك الجلد
اواني فخاريه,الدالء,واحده
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Date of

05/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

al bazar for products and
chinese furnitures co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/tabrbour, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169842
Class
21

Goods/Services
steel wool for cleaning, basins receptacles , coffee percolators,
non-electric, deep fryers, non-electric, vases, cups,
earthenware, frying pans, clothes-pins, dishwashing brushes,
cups of paper or plastic, carpet sweepers, rags for cleaning,
ironing boards, cooking utensils, non-electric, vacuum bottles,
combs*, brushes*, shaving brushes, toothbrushes, drying racks
for laundry, dishes, cocktail stirrers, rags for cleaning, pressure
cookers, non-electric, trays for household purposes, grills
cooking utensils , gloves for household purposes, mops, molds
kitchen utensils , mugs, abrasive sponges for scrubbing the
skin, brooms, cauldrons, cooking pot sets, crockery, kitchen
utensils, flasks*, teapots, disposable table plates, buckets

05/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

البازار للمنتجات واالثاث الصيني

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، طبربور/عمان

21

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٨٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، المقالي العميقة, غير الكھربائية، أباريق القھوة,( األحواض )أوعية,سلك الجلي للتنظيف
 فراشي, مالقط الغسيل,  مقالي القلي, األواني الخزفية, األكواب, المزھريات,غير الكھربائية
 ألواح, مماسح للتنظيف, مكانس سجاد, أكواب من الورق أو البالستيك,لغسل الصحون
, فراش,* أمشاط, القوارير الفراغية المعزولة حراريا, غير الكھربائية، أواني الطبخ,الكوي
, خالطات كوكتيل, الصحون, رفوف التنشيف للمالبس, فراشي األسنان,فراشي الحالقة
,  شوايات أواني طھو, وصواني منزلية, غير الكھربائية، طناجر الضغط,مماسح للتنظيف
, أكواب الشرب ذات المقابض,  قوالب أواني مطبخ, المماسح,قفازات لألغراض المنزلية
 أواني, أطقم طناجر الطبخ, قدور التسخين الكبيرة, المكانس,إسفنج الكشط لفرك الجلد
 أطباق المائدة التي تستخدم لمرة, أباريق الشاي,* قوارير الشرب, أواني مطبخ,فخارية
 والدالء,واحدة
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Date of

17/03/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ARAB PIONEERS CO FOR
MANUFACTURING
CARPETS &RUGS
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address ALMouaqer -Steen Street , P.O.Box: 179,
11512
Applicant for
P.O.Box 179 -11512 ALMouaqer -Steen
Correspondence
Street
Trademark
169924
Class
24

Goods/Services
carpets and rugs
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colour red and black according to the printfiled with
the application

17/03/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المبدعون العرب لصناعة السجاد والموكيت

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
عمان- شارع الستين- الموقر

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

عمان- شارع الستين-  الموقر١١٥١٢ -١٧٩ ب.ص

عنوان التبليغ

١١٥١٢ ,١٧٩:ب. ص،

24

الصنف

١٦٩٩٢٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجاد موكيت
 ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون االحمر واالسود وذلك بموجب:اشتراطات خاصة
.النموذج المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/02/2020

اسم طالب التسجيل:

عمر جبريل طعمه مناصره

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

االردن
مؤسسة فردية
مادبا /مقابل دوار البلديه  ،ص.ب١١٨٢١ ,٩٧٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٩٧٧مادبا  /مقابل دوار البلديه

رقم العالمة التجارية

١٦٩٨٧٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البياضات

23/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

omar jebril tema
manasrah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address madaba / municipility circle , P.O.Box:
977, 11821

24

Applicant for
P.O.Box 977 -11821 madaba / municipility
Correspondence
circle
Trademark
169875
Class
24

Goods/Services
linens

165

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

15/08/2019

اسم طالب التسجيل:

بي اند اف كوميرشيل &غارمنت اندستريز اس.اي

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

يونان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

 ١٠كلم اوف اثينا الميا ناشيونال روود ،بي.سي ،١٤٣٤٢ .نيو
فيالديلفيا ،اليونان
اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
١٧٠٠٢٢

الصنف

15/08/2019

Date of

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس ،لباس القدم  ،أغطية الرأس .أثواب سباحة.
مالبس الجلود المدبوغة المقلدة ،لباس القدم  ،أغطية الرأس ،أحزمة الخصر.
مالبس للشاطئ  ،أحزمة ]مالبس[ ،وشاحات ،مالبس للرياضة البدنية  ،معاطف ،أثواب،الفرو
المقلد ،قفازات ]مالبس[ ،برنس )أغطية للرأس( ]مالبس[،جاكيتات ،أثواب جرزاية ،جرزاية
]كنزات صوفية[ ،محبوكة ،طماقات ،قفازات ،مالبس خارجية ،أفرھوالت ،سراويل داخلية،
جاكيتات مقلنسة ،ال ُب ْنش )عباءات( ،لفاعات ،شاالت ،قمصان ،تنانير ،جوارب قصيرة ،بذالت،
سترات  ،قمصان نصف كم ،صدارات ،صدارات؛ أحذية ،أحذية للشاطئ ،أحذية ،حذاء مطاطي
خارجي ،أحذية رياضية ،أحذية قماشية أو صنادل؛ قبعات ،قبعات ]أغطية للرأس[.

& B&F COMMERCIAL
GARMENT INDUSTRIES,
S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 klm of Athens Lamia National Road,
P.C. 14342, New Philadelphia, Greece
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
170022
Class
25

Goods/Services
Clothing, footwear, headgear. Swimsuit. Clothing of imitation of
leather, footwear, headgear, waist belts. Beach clothes, Belts
[clothing], Boas necklets], Clothing for gymnastics, Coats,
Dresses, Imitation Furs, Gloves [clothing], Hoods [clothing],
Jackets, Jumper dresses, Jumpers [pullovers], Knitwear,
Leggings, Mittens, Outer clothing, Overalls , Pants, Parkas,
Ponchos, Scarfs, Shawls, Shirts, Skirts, Socks, Suits, Sweaters,
Tee-shirts, Vests, Waistcoats; Shoes, beach shoes, boots,
galoshes, sneakers, espadriles or sandals; Hats, caps
[headwear].
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/01/2020

اسم طالب التسجيل:

بي ايه-اتش ايه تيكستايل سانايي في ديس تيجاريت ليميتد شيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ماھموتباشا ماه .كوكوكيلديز ھاني إس كيه .ايدا ھان إدا
رقم ١١/٢:فاتح  /إسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٠٢٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ،البسة القدم ،اغطيه الرأس

25

02/01/2020

Date of

Applicant Name:

BA-HA TEKSTIL SANAYI
VE DIS TICARET LIMITED
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mahmutpasa Mah. Kucukyildiz Hani SK.
Eda Han No:11/2 Fatih / ISTANBUL /
TURKEY
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170020
Class
25

Goods/Services
Clothing, footwear, headgear
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Victoria's Secret Stores
Brand Management, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068

 ٤ليمتد باركواي ،رينولدسبورج ،اوھايو ٤٣٠٦٨

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م مص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٩٦٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حماالت الصدر؛ المالبس النسائية الداخلية؛ السراويل الداخلية؛ سراويل البوكسر؛ االلبسة
الداخلية ذات القطعة الواحدة؛ األخفاف؛ اللباس وتحديدًا بدالت الجسم والقمصان والقمصان
نصف كم )تي -شيرت( والقمصان دون أكمام والقميصوالت )سترات نسوية قصيرة(
والجاكيتات والبنطلونات والسراويل القصيرة والفساتين والبيجامات ولباس النوم واألرواب
والكنزات والكنزات الصوفية والكنزات الصوفية ذات قبعة وبدالت التعرق واأللبسة الضيقة
والسراويل الضيقة ولباس السباحة واألغطية واألخفاف والمالبس المحبوكة وتحديدًا
الجوارب الطويلة التي تبدأ من الخصر والجوارب القصيرة والجوارب الطويلة التي تبدأ من
الفخذ والجوارب الطويلة التي تبدأ من الركبة ورباط الجوارب والجوارب والمالبس
المخصصة لالرتداء خارج المنزل وتحديداً المعاطف والقبعات والقفازات واألوشحة ولباس
القدم وحواجب الشمس.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٥٠٨٠٢٧ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٠ :

12/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
169969
Class
25

Trademark

Goods/Services
Bras, lingerie, panties, boxers, teddies, slips, clothing, namely,
body suits, shirts, t-shirts, tank tops, camisoles, jackets, pants,
shorts, dresses, pajamas, sleepwear, robes, sweaters,
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, tights, leggings,
swimwear, coverups, slips, hosiery, namely, pantyhose,
stockings, thigh highs, knee highs, garter belts, socks,
outerwear, namely, coats, hats, gloves, scarves, footwear,
visors.

Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88508027
Claim Date: 10/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

19/01/2020

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

إمب﷼ اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا دي النايولي  ٤٢بلوكو  - ١١سنترغروس  ٤٠٠٥٠فيونو
دي ارغيالتو بي او ايطاليا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩٦٦٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطع من المالبس ،الفساتين ،البدالت ،التنانير ،البناطيل ،الجينزات ،السراويل القصيرة
)شورتات( ،السراويل الضيقة )سراويل( ،قمصان سميكة أو صوفية ]مالبس[ ،القمصان
التحتية ،قمصان البولو)قمصان ذات ياقة وقليل من األزرار( ،قمصان نصف كم )تي شيرت(،
قمصان غير رسمية )تي شيرت( قصيرة األكمام ،قمصان غير رسمية )تي شيرت( طويلة
األكمام ،القمصان ،سترات صوفية فضفاضة ،الجاكيتات ،السترات ذات القلنسوات ،الجاكيتات
الثقيلة ،الكنزات ،البلوفرات )الكنزات( ،السترات القصيرة الفضفاضة ،المعاطف ،المعاطف
التي ترتدى فوق المالبس ،معاطف المطر ،فراء )مالبس( ،المالبس المكونة من أكثر من
قطعة )ألبسة( ،األوشحة ،مناديل تلف حول الرقبه ،األوشحة الحريرية ،الشاالت ،الشاالت
الطويلة التي توضع على الكتف ،ربطات العنق ،حماالت السراويل ،قفازات ،جوارب طويلة،
جوارب ،أحزمة )مالبس( ،بدالت )مالبس(السباحة ،سراويل السباحة القصيرة )شورتات(،
فساتين الشاطئ ،أردية )أرواب( الحمام ،لباس نوم )بيجاما( ،مالبس داخلية ،حماالت الصدر
النسائية ،مالبس علوية بدون اكمام ،الستر بدون أكمام ،السراويل الداخلية ،القبعات ،أغطية
الرأس ،القبعات المسطحة المستديرة ،مظلالت العيون والوجه )ألبسة رأس( ،لباس القدم،
أحذية ،أحذية الجمباز ،أحذية رياضية ،الجزمات )األحذية العالية( ،الصنادل ،شباشب ]لباس
القدم[ ،النعال واألخفاف ،القباقيب.

19/01/2020

Date of

Applicant Name:
IMPERIAL S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
 Applicant Address Via Dei Lanaioli 42 Blocco 11Centergross 40050 Funo Di Argelato Bo
Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
169666
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Clothing articles; dresses; suits; skirts; trousers; jeans; shorts
;leggings [trousers]; jerseys [clothing]; undershirts; polo shirts
;t- shirts; short-sleeved t- shirts; long-sleeved t- shirts; shirts
;cardigans; jackets; parkas; heavy jackets; sweaters; pullovers
;)blousons; coats; overcoats; raincoats; furs (clothing
;combinations (clothing); scarves; neckerchiefs; foulard; shawls
;stoles; neck ties; braces for clothing; gloves; stockings; socks
belts (clothing); swimming costumes; swimming trunks; beach
dresses; bath robes; pyjamas; underwear; brassieres; tank
tops; vest tops; underpants; hats; bonnets; berets; visors
;[headwear]; footwear; shoes; gymnastic shoes; sports shoes
boots; sandals; flip-flops [footwear]; slippers; clogs.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

توھو كو ،.ليمتد.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢-٢-١يوراكوشو ،تشيودا-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩٩٣٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ،المعاطف ،سترات معرقة ،القمصان ،بيچامات ،المالبس الداخلية ،الثياب الداخلية،
ومالبس السباحة ،قبعات االستحمام ،القميصول ]مالبس داخلية للنساء[ ،قمصان قصيرة
األكمام ]تي شيرت[ ،برانس الحمام ،مالبس خارجية ،الكيمونو ،مرايل ]مالبس[ ،أوشحة،
جوارب ،أساور القمصان ،قفازات ]مالبس[ ،قفازات لليد والرسغ ،ربطات العنق ،مناديل
الرقبة ،مناديل مزدانة بالرسوم ،واقيات األذن ]مالبس[ ،ألبسة رأس لالرتداء ،أدوات تعليق
الجوارب القصيرة ،حماالت ،أحزمة ،أحزمة جلدية ]مالبس[ ،ملبوسات القدم ،صنادل ،أحذية
ذات رقبة ،أحذية المطر ،أحذية الرياضة ،األذية الرياضية ،حذاء كرة القدم ،وأحذية الجمباز،
أحذية الجري ]بمسامير معدنية[ ،أحذية التسلق ]بمسامير معدنية[ ،قباقب خشبية من النموذج
الياباني ]جيتا[ ،أحذية أو صنادل من الحلفاء ،مالبس للحفالت التنكرية ،سترات لكامل الجسم،
وأجزاء منفردة رياضية ،جرسي رياضي ،المالبس الدينية ،نطاقات وأحزمة المالبس وأغطية
الرأس لالستحمام ،أقنعة للنوم ،قبعات تصفيف الشعر ،أربطة للعرق ،أساور القمصان
للرياضة ،وأربطة التعرق الخاصة بالرياضة.

30/01/2020

Date of

Applicant Name:
Toho Co., Ltd.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-2-2 Yurakucho, 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
169932
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing; coats; sweaters; shirts; pajamas; underwear and
;underclothing; swimsuits; bathing caps; camisoles; tee-shirts
;bath robes; outerclothing; kimonos; aprons [clothing]; scarves
;hosiery; wristbands; gloves [clothing]; mittens; neckties
neckerchiefs; bandanas; ear muffs [clothing]; headgear for
wear; sock suspenders; suspenders; girdles; leather belts
[clothing]; footwear; sandals; boots; rain boots; boots for
sports; sports shoes; football shoes; gymnastic shoes; running
;]shoes [with metal nails]; climbing shoes [with metal nails
;Japanese style wooden clogs [geta]; esparto shoes or sandals
masquerade costumes; full-body suit; sports singlets; sports
jerseys; religious dresses; sashes for wear; shower caps; sleep
;masks; hairdressing capes; sweatbands; sports wristbands
sports sweatbands.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

08/03/2020

اسم طالب التسجيل:

آيديا مودا كونفيكسيون ساناي في تيكاريت ليمتد سيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

سيراسيفيزلر كاد .جوفينك سوك .نو ٣ :بومونتي اس مرك.
كات ٢ :دي ٢٣-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨ :شيشلي  /اسطنبول /
تركيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٦٩٨٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وبما في ذلك المالبس الداخلية والمالبس الخارجية وبخالف المالبس الواقية ذات
األغراض الخاصة ،جوارب وكاتم الصوت ]مالبس[ وشاالت وعصابات )بندانا( وأوشحة
وأحزمة ]مالبس[ ،ألبسة القدم واألحذية والشباشب والصنادل ،أغطية للرأس وقبعات
وطواقي مع مظلالت العيون والوجه والقبعات المسطحة المستديرة وطواقي ]أغطية للرأس[
والقبعات الضيقة.

08/03/2020

Date of

Applicant Name:

IDEA MODA
KONFEKSIYON SANAYI
VE TICARET LIMITED
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Siracevizler Cad. Guvenc Sok. No: 3
Bomonti Is Mrk. Kat: 2 D: 18-19-20-21-2223 Sisli / Istanbul / Turkiye
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169807
Class
25

Trademark

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

08/03/2020

اسم طالب التسجيل:

انترناشونال ريتيل ديفيلوبمنت اس.ار.ال

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

ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

International Retail
Development S.r.l

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس؛ جاكيتات؛ قمصان؛ جيليات؛ جرزات؛ مالبس تريكو؛ بنطلونات؛ معاطف؛ بلوزات؛
معاطف مطر؛ سترات؛ ثياب؛ أحذية؛ أوشحة؛ ربطات العنق؛ ببيونات؛ جوارب؛ أحزمة؛
القبعات؛ طواقي أو قلنسوات؛ مالبس رجالية

Applicant Name:

Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Archimede no. 10, 00197 Roma, Italy

فيا أركميده نو ٠٠١٩٧ ،١٠ .روما ،إيطاليا

قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٨٦٣

08/03/2020

Date of

25

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169863
Class
25

Goods/Services
;clothing; jackets; shirts; gilets; jerseys; knitwear; trousers
;coats; blousons; raincoats; bomber; clothes; shoes; scarves
ties; bowties; socks; belts; hats; caps; men's clothing
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تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2020

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

جي اف ام جي ام بي اتش تريدماركس
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ان دير اش  ٨٢٤٠٢ ،٣سيشاوبت ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
١٧٠٠٠٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألبسة القدم واألبواط )األحذية طويلة الساق( والصنادل واألحذية والجزء العلوي من األحذية
ونعال داخلية )ضبانات( ولوازم معدنية للباس القدم ونعال للباس القدم ونعال داخلية للباس
القدم.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٢١٧٥٧ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/٠٩ :

09/03/2020

Date of

Applicant Name:
GFM GmbH Trademarks
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Germany

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170006
Class
25

Trademark

Goods/Services
footwear, boots, sandals, shoes, boot uppers, inner soles,
fittings of metal for footwear, soles for footwear, insoles for
footwear.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018121757
Claim Date: 09/09/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

شركة العزيمة للتكنولوجيا
االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

15/03/2020

Date of

شارع المدينة المنورة /مجموع دانا التجاري ، ١٢٦
ص.ب١٥٧٧ ,١١٨٢١:

Applicant Name:
Al Azimah for Technology
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Madina Al Munawwara st./ Dana
Center126, P.O.Box: 11821, 1577

ص.ب  ١٥٧٧ -١١٨٢١شارع المدينة المنورة /مجموع دانا
التجاري ١٢٦
25
الصنف
١٦٩٩٦٠

Applicant for
P.O.Box 11821 -1577 Al Madina Al
Correspondence
Munawwara st./ Dana Center126
Trademark
169960
Class
25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس األطفال الرضع؛ مالبس الشاطئ؛ مالبس عادية  ,مالبس للرياضة؛ مالبس لألطفال؛
مالبس للفتيات؛ مالبس للرجال؛ قفازات ]مالبس[ :أحذية الكبار؛ أحذية رياضية؛ أحذية
األطفال؛ أحذية عادية ؛ أحذية كرة القدم؛ حذاء شبشب؛ أحذية نسائية ؛ أغطية الرأس
لألطفال؛ أغطية الرأس للرجال؛ وشاح ؛ وشاح الرقبة ]كاتم[.

Goods/Services
Babies’ clothing; beach clothes; casual clothing; clothes tor
sport; clothing for children; clothing for girls; clothing for
’men; gloves [clothing]; adults shoes; athletic shoes; babies
shoes; casual shoes; football shoes; slipper shoes; women’s
shoes; children’s headgear; headgear for men; scarfs; neck
)scarfs ( mufflers
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Date of

02/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mahmmod Abdallah abu
layla
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/streetL:jabal al hussin- walid ben talal
street, P.O.Box: 25, 11821
Applicant for
P.O.Box 2333 -11821 city/street khalda Correspondence
wasfi al tal street hmeidan building 250
Trademark
169901
Class
25

Goods/Services
clothing,footwear
Special condition: The registration of this trademark is
pursuant to the provisions of article (21)pargraph(3) of the
trademarks law

02/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

محمود عبدﷲ ابو ليلى

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

، الشارع جبل الحسين شارع الوليد بن طالل/المدينة
١١٨٢١ ,٢٥:ب.ص
الشارع خلدا شارع وصفي/ المدينة١١٨٢١ -٢٣٣٣ ب.ص
٢٥٠  مجمع احميدان- التل
25
الصنف
١٦٩٩٠١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المالبس واالحذية
( من قانون٣)( فقرة٢١) ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام الماده:اشتراطات خاصة
العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

توھو كو ،.ليمتد.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢-٢-١يوراكوشو ،تشيودا-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
28
الصنف
١٦٩٩٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألعاب تم تكييفھا لالستخدام مع أجھزة االستقبال التلفزيوني ،ألعاب ،دمى للحيوانات األليفة،
وأوراق اللعب ،ألعاب محشوة ،دمى أجھزة موسيقية ،أقنعة دمي ،أقنعة من المالبس ،خيام
لعب ،وجھاز ألعاب ،آالت شقبية ،آالت لعبة الممرات االلكترونية ،آالت الكرة والدبابيس التي
تدار بالعملة أو بدون العملة ،آالت ألعاب الفيديو المنزلية ،ألعاب محمولة مع وسائل العرض
البلوري السائلة ،ألعاب قابلة للحمل ودمى يتم تضمينھا في وظائف االتصاالت الالسلكية،
األلغاز ،وفقاعات الصابون ]دمى[ ،الطائرات الورقية ،لعبة جيانزي ]كرات الريشة[ ،حمامات
السباحة ]مواد اللعب[ ،حلقات المسبح ،دمي اللعب للمعكرونة في األحواض ،معدات رياضية،
وبالونات ألعبا ،ودمى ومركبات من الدمي ،وأطقم نموذجية من الدمى ،وأشكال الدمى،
وأشكال ألعاب القتال ،والنحلة )لعبة أطفال( ،وألعاب يويو ،ألعاب على شكل مباين ،وألعاب
على شكل كتل مباني ،وقفازات الدمى ،سيوف خشبية للعبة الكيندو ،أوراق تجارية خاصة
باأللعاب ،الدمى ،بيوت الدمى ،ومالس الدمى ،ألعاب الطاولة ،أجھزة ممارسة الخدع
السحرية ،كرات البلياردو ،كرات للعب ،حبال التخطي ،وشبكات األلعاب الرياضية ،ووسائل
حماية الخصر في األلعاب الرياضية ،ووسائل حماية اإلصبع ،ووسائل حماية األرجل ،ووسائل
وقاية الذراع في األلعاب الرياضية ،ووسائل حماية المعدة في األلعاب الرياضية ،وأحزمة
األلعاب الرياضية ،وسائل حماية الوجه في األلعاب الرياضية ،ووسائل حماية الصدر،
وقفازات األلعاب الرياضية ،شباك صيد الفراشات ،أجھزة التمرينات البدنية ،أدوات الرماية،
وسائل تقليد صوت الحيوانات للصيد ،زالجات ذات عجالت ،ألواح تزلج ،زينة ألشجار عيد
الميالد ،فيما عدا أدوات اإلضاءة والحلويات ،الدمى المبتكرة للحفالت ،ودمى األلعاب النارية،
قضبان صيد األسماك ،عصى القذف ،شاشات تمويه ]أدوات رياضية[ ،بطاقات الخدش وذلك
لممارسة ألعاب اليانصيب ،وتذاكر الياناصيب.

30/01/2020

Date of

Applicant Name:
Toho Co., Ltd.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-2-2 Yurakucho, 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
169933
Class
28

Trademark

Goods/Services
Games adapted for use with television receivers; games; toys
for pets; playing cards; plush toys; toy musical instruments; toy
masks; costume masks; play tents; apparatus for games; slot
machines; arcade game machines; coin or non-coin operated
pinball machines; home video game machines; portable games
with liquid crystal displays; portable games and toys
incorporating telecommunication functions; puzzles; soap
bubbles [toys]; kites; jianzi [shuttlecock]; swimming pools [play
;articles]; swimming rings; pool noodle toys; sports equipment
;play balloons; toys; toy vehicles; toy model kits; toy figures
action figures; spinning tops; yo-yos; playset buildings; toy
building blocks; toy gloves; kendo wooden swords; trading
;cards for games; dolls; doll houses; doll clothing; board games
conjuring apparatus; billiard balls; playing balls; skipping
ropes; nets for sports; sports waist protectors; sports palm
guards; sports leg guards; sports arm bracers; sports stomach
protectors; sports belts; sports face guards; sports chest
protectors; gloves for sports; butterfly nets; body-training
apparatus; archery implements; hunting game calls; roller
skates; skateboards; ornaments for Christmas trees, except
;illumination articles and confectionery; novelty toys for parties
toy fireworks; rods for fishing; twirling batons; camouflage
screens [sports articles]; scratch cards for playing lottery
games; lottery tickets.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/03/2020

اسم طالب التسجيل:

ليمتد اليبلتي كومباني "اوتوموبيل بالنت "غاز"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Limited liability company
""Automobile plant "GAZ
Nationality
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod,
603004, Russian Federation

 ،٥بروسبيكت اليشا ،نيزھني نوفجورود ،٦٠٣٠٠٤ ،االتحاد
الروسي
قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٨٦١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات لعب؛ أحاجي الصور المقطوعة )لعبة تركيب قطع(؛ دُمى؛ ألعاب محشوة؛ ھواتف
نقالة ]لعب[؛ ألعاب مبتدعة للعب النكات؛ ألعاب داخلية؛ ألعاب لوحية؛ ألعاب؛ ألعاب البناء؛
لعبة األنماط المتغيرة؛ ورق لعب )شدة(؛ أجھزة ركوب في المعارض؛ أرجوحات؛ نماذج لعب؛
مجموعات نماذج مصغرة ]ألعاب[؛ نماذج مصغرة لمركبات؛ مركبات لعب يتم التحكم فيھا عن
بعد عبر الراديو؛ زينة لشجر عيد الميالد ماعدا مواد اإلضاءة والحلويات؛ أجھزة لأللعاب؛
بالونات اللعب

08/03/2020

Date of

28

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169861
Class
28

Goods/Services
;Toy vehicles; jigsaw puzzles; toys; stuffed toys; toy mobiles
;novelty toys for playing jokes; parlor games; board games
;games; building games; kaleidoscopes; playing cards
fairground ride apparatus; swings; toy models; scale model kits
;[toys]; scale model vehicles; radio-controlled toy vehicles
ornaments for Christmas trees, except illumination articles and
confectionery; apparatus for games; play balloons

177

Date of

06/05/2019

Applicant Name:

Bateel International L.L.C.

Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office Number 3301-3302 Business
Central Tower, Tecom P.O. Box 7634
Dubai United Arab Emirates

06/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

)م.م.ذ.بتيل انترناشيونال (ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

.ب. ص، شارع خالد بن الوليد،مركز برجمان – بر دبي
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،٧٦٣٤

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169846
Class
29
29
الصنف
١٦٩٨٤٦

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Dates , Jams

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مربيات، تمور
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

10/07/2019

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

جي بي إس استراليا بي تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 ١لوك واي ،ريفرفيو ،كوينزالند  ،٤٣٠٣أستراليا

10/07/2019

Date of

Applicant Name:
JBS Australia Pty Limited
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Lock Way, RIVERVIEW, QLD 4303,
Australia

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169811
Class
29
29
الصنف
١٦٩٨١١

Applicant for
Correspondence

Trademark

GOOD COUNTRY
من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم ومنتجات اللحوم بما في ذلك اللحوم الخالية من العظم واللحوم المبردة المحتوية على
عظم واللحوم المجمدة الخالية من العظم واللحوم المجمدة المحتوية على عظم ،اللحوم و
بالتحديد لحم الغنم ،أحشاء وأطراف الذبائح ،اطباق مجھزة و مكونة خصوصآ من اللحم،
زيوت ودھون صالحة لألكل.

Goods/Services
Meat and meat products including boneless meat, chilled bonein meat, frozen boneless meat, frozen bone-in meat; meat,
namely lamb; offal; prepared dishes consisting principally of
meat; edible oils and fats.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/07/2019

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

جي بي إس استراليا بي تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١لوك واي ،ريفرفيو ،كوينزالند  ،٤٣٠٣أستراليا

14/07/2019

Applicant Name:
JBS Australia Pty Limited
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Lock Way, RIVERVIEW, QLD 4303,
Australia

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169808
Class
29
29
الصنف
١٦٩٨٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم ومنتجات اللحوم بما في ذلك اللحوم الخالية من العظم واللحوم المبردة المحتوية على
عظم واللحوم المجمدة الخالية من العظم واللحوم المجمدة المحتوية على عظم ،اللحوم و
بالتحديد الحم البقري ،أحشاء وأطراف الذبائح ،اطباق مجھزة و مكونة خصوصآ من اللحم،
زيوت ودھون صالحة لألكل.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءAU :
رقم االدعاء١٩٨٢٢٠٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠١/١٠ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Meat and meat products including boneless meat, chilled bonein meat, frozen boneless meat, frozen bone-in meat; meat,
namely beef; offal; prepared dishes consisting principally of
meat; edible oils and fats.
Priority claim: Claim Country: AU
Claim No.: 1982209
Claim Date: 10/01/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

28/10/2019

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

نوتريشيا انترناشونال بي .في
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تاوروسافينو  ٢١٣٢ ،١٦٧ال اس ھوفدورب ھولندا

28/10/2019

Applicant Name:
Nutricia International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The
Netherlands

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169840
Class
29
29
الصنف
١٦٩٨٤٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حليب ومنتجات الحليب؛ مسحوق الحليب؛ وجبات مجمدة أو محضرة أو معبأة ُتحمل باليد
تتكون أساسا ً من اللحوم أو األسماك أو لحوم الدواجن أو الخضروات؛ أطعمة خفيفة التي
تتكون أساسا ً من الفواكه والمكسرات؛ أطعمة خفيفة أساسھا الفواكه؛ أطعمة خفيفة مصنوعة
من الفواكه والزبدة؛ لبن رائب )زبادي(؛ تفاح مطبوخ بالسكر؛ ھريس تفاح؛ أطعمة خفيفة
أساسھا لبن رائب )زبادي(؛ أطعمة خفيفة عضوية أساسھا لبن رائب )زبادي(؛ مشروبات لبن
رائب )زبادي(؛ أطعمة خفيفة مصنوعة من الفواكه المجفدة ولبن رائب )زبادي(؛ فواكه
وخضروات مجفدة في شكل رقائق؛ ھريس فواكه؛ حليب منكه؛ أطعمة خفيفة عضوية أساسھا
الفواكه؛ أطعمة خفيفة عضوية أساسھا الخضراوات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Milk and milk products; milk powder; frozen, prepared
or packaged hand-held meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables; snack food primarily consisting of fruits
and nuts; fruit-based snack foods; snacks made from fruit and
butter; yogurt; apple compotes; apple purée; yogurt-based
;snack foods; yogurt-based organic snack foods; yogurt drinks
snacks made from freeze-dried fruit and yogurt; freeze-dried
fruits and vegetables in the form of chips; fruit purees; flavored
milk; fruit-based organic snack foods; vegetable-based organic
snack foods
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

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

االردن
ذ  .م .م
جرش /الشارع الرئيسي  ،ص.ب١١١٩٣ ,٧٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٣ -٧٠٥جرش /الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

١٦٩٨٨٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إجبان  ،البان  ،جميد

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

& Itaqn For Trading
General Supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash -main str, P.O.Box: 705, 11193

29

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 jarash -main str
Correspondence
Trademark
169889
Class
29

Goods/Services
- cheeses, Dairy, jamed
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Emirates Gardens For
Foodstuff Trading LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Khraibat - Al Sooq - Alsoama Trafic lightOpposite to Manaseer Gas Station ,
P.O.Box: 4080, 11131

Goods/Services
Meat and fish
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (tuna ) if used separately from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة حدائق االمارات لتجارة المواد الغذائية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

،  مقابل كازية المناصير-  اشارات الصوامع- خريبة السوق
١١١٣١ ,٤٠٨٠:ب.ص
-  اشارات الصوامع-  خريبة السوق١١١٣١ -٤٠٨٠ ب.ص
مقابل كازية المناصير

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 4080 -11131 Khraibat - Al Sooq Alsoama Trafic light- Opposite to
Manaseer Gas Station
169788
Class
29

28/11/2019

29

الصنف

١٦٩٧٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اللحم واالسماك
( tuna)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
والرسم العام بمعزل عن العالمه
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Date of

28/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Emirates Gardens For
Foodstuff Trading LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Khraibat - Al Sooq - Alsoama Trafic lightOpposite to Manaseer Gas Station ,
P.O.Box: 4080, 11131

Goods/Services
Mea tand fish
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (chef tuna)if used separately from the
mark

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة حدائق االمارات لتجارة المواد الغذائية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

،  مقابل كازية المناصير-  اشارات الصوامع- خريبة السوق
١١١٣١ ,٤٠٨٠:ب.ص
-  اشارات الصوامع-  خريبة السوق١١١٣١ -٤٠٨٠ ب.ص
مقابل كازية المناصير

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 4080 -11131 Khraibat - Al Sooq Alsoama Trafic light- Opposite to
Manaseer Gas Station
169789
Class
29

28/11/2019

29

الصنف

١٦٩٧٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اللحم ا السماك
chef )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
 ( بمعزل عن العالمهtuna
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Date of

29/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Jannat Aden Farms
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address shouneh janobieh -king Hussein Birding
str, P.O.Box: 18110, 30
Applicant for
P.O.Box 18110 -30 shouneh janobieh Correspondence
king Hussein Birding str
Trademark
169697
Class
29

Goods/Services
Dates\ Frosted fruits\ Frozen fruitsFruit preserved \ Fruit pulp\
Fruit, stewed \ Fruits | (Crystallized) \ Fruits, tinned [canned
(Am.)] \ Vegetables, | dried \ Vegetables, preserved \ Vegetables,
tinned [canned |
(Am.)] |

29/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مزارع جنات عدن
االردن
 م. م. ذ

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

، شارع جسر الملك حسين- الشونة الجنوبية
٣٠ ,١٨١١٠:ب.ص

29

شارع جسر الملك-  الشونة الجنوبية٣٠ -١٨١١٠ ب.ص
حسين
الصنف
١٦٩٦٩٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فواكه مطبوخه/  لب فواكه/ فواكه محفوظة/  فواكه مجمدة/  فواكه مثلجة/ تمور
 خضراوات محفوظه خضراوات معلبه/  فواكه مغطاة بالسكر خضروات مجففه/ فواكه معلبه
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تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فوشان ھايتيان فاليفورينغ اند فود كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Foshan Haitian Flavouring
& Food Co., Ltd.

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
الصنف

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 16, Wen Sha Road Foshan City,
Guangdong Province,CHINA

نمبر ،١٦ .وين شا رود فوشان سيتي ،غوانغدونغ بروفينس،
الصين

١٦٩٨٩٣

15/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت الطعام ؛ زيت السمسم للطعام؛ دھون صالحة لألكل؛ زيت عباد شمس للطعام؛ زيت
اللفت للطعام؛زيت الذرة الصفراء للطعام؛ زيت زيتون للطعام؛ خضراوات محفوظة؛ مرق
التخليل؛ الفاصوليا المخمرة؛زالل بيض ألغراض الطھي؛ الخضروات المعلبة؛ طحينة
]معجونة بذور السمسم[؛ مركزات من المرق قليل الدھن؛ الطعمة التي أساسھا السمك؛ بيض؛
ضر؛ الفطر المجفف؛ جيالتين؛جوز التنبول معالج؛خالصات األعشاب البحرية
زبدة؛ بندق مح ّ
للطعام؛اغلفة النقانق او السجق ،الطبيعي أو االصطناعي.

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169893
Class
29

Trademark

Goods/Services
Oils for food; sesame oil for food; edible fats; sunflower oil for
food; colza oil for ;olive oil for food ;corn oil for food ;food
Fermented ;pickles ;preserved ,vegetablesbean curd; albumen
for culinary purposes; vegetables, tinned; tahini[sesame seed
;base-fish ;bouillon concentrates ;[pasted foodstuffs; eggs
butter; nuts, prepared; Processed ;gelatine ;dried mushrooms
;seaweed extracts for food ;betel nutsnatural ,sausage casings
or artificial

186

تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فوشان ھايتيان فاليفورينغ اند فود كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Foshan Haitian Flavouring
& Food Co., Ltd.

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
الصنف

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 16, Wen Sha Road Foshan City,
Guangdong Province,CHINA

نمبر ،١٦ .وين شا رود فوشان سيتي ،غوانغدونغ بروفينس،
الصين

١٦٩٨٩٤

15/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت الطعام ؛ زيت السمسم للطعام؛ دھون صالحة لألكل؛ زيت عباد شمس للطعام؛ زيت
اللفت للطعام؛زيت الذرة الصفراء للطعام؛ زيت زيتون للطعام؛ خضراوات محفوظة؛ مرق
التخليل؛ الفاصوليا المخمرة؛زالل بيض ألغراض الطھي؛ الخضروات المعلبة؛ طحينة
]معجونة بذور السمسم[؛ مركزات من المرق قليل الدھن؛ الطعمة التي أساسھا السمك؛ بيض؛
ضر؛ الفطر المجفف؛ جيالتين؛جوز التنبول معالج؛خالصات األعشاب البحرية
زبدة؛ بندق مح ّ
للطعام؛اغلفة النقانق او السجق ،الطبيعي أو االصطناعي.

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169894
Class
29

Trademark

Goods/Services
Oils for food; sesame oil for food; edible fats; sunflower oil for
food; colza oil for ;olive oil for food ;corn oil for food ;food
Fermented ;pickles ;preserved ,vegetablesbean curd; albumen
for culinary purposes; vegetables, tinned; tahini[sesame seed
;eggs ;based foodstuffs-fish ;bouillon concentrates ;[paste
;prepared ,nuts ;butterdried mushrooms; gelatine; Processed
betel nuts; seaweed extracts for food; natural ,sausage casings
or artificial
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Date of

15/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Century Business Holding
SAL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Lebanon/zouk Mosbeh ,Industrial cityALBadawi street, P.O.Box: 90729

15/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ل.م.شركة سنتوري بيزنس ھولدينغ ش

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

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

، شارع البدوي/المدينة الصناعية،ذوق مصبح/ لبنان
٩٠٧٢٩:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 921409- 11192 Amman -Abdulah
شارع عبدﷲ االصبح-  عمان- ١١١٩٢-٩٢١٤٠٩ ب.ص
Correspondence
alasbah street
Trademark
169690
Class
29
29
الصنف
١٦٩٦٩٠

Goods/Services
Meat, fish, poultry meat and hunting, meat extracts, preserved
and dried and cooked fruits and vegetables, jelly, jams and
fruits cooked with sugar, eggs, milk, cheese, butter, yoghurt,
and other dairy products, oils and fats for edible soups;
vegetable preparations for soup, - preparations for soup,
Vegetables for cooking; preserved mushrooms; chickpeas
(chickpea dough); sesame paste (sesame paste paste); tomato
juice for cooking; vegetable juices for cooking; meat broth;
edible soybeans; butter cream; fatty materials for making edible
fats; preparations for the preparation of meat broths; Tomato
paste; corn oil; coconut oil; edible palm oil; edible oils, Sesame
oil; edible sunflower oil; olive oil; edible palm oil; preserved
meat; cooked meat; nut butter / cocoa butter; condensed milk;
crystallized fruit / crystalline fruit; dried coconut; edible fats;
nutritional fats; fruits Preserved; cooked fruits; fruit salads;
fruit- based snack; canned fruits; gelatin; ginger jam; jam;
common milk / milk drinks; milk shakes; peanut butter;
processed peanuts; whipped cream, ready-made food made
from these materials (Contained in this category)

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيدء خالصات اللحم؛ فواكه وخضراوات محفوظة
 ھالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكرء البيضء الحليبء,ومجففة ومطھوة
الجدنة« الزبدة« اللبن« وغيرھا من مندجات الحليب« الزيوت والدھون لالكل بخااصة زبدة
 فواكه بلورية؛ جوز الھند/ زبدة الكاكاو؛ حليب مكثف؛ الفواكه المبلورة/شوكوالتة الجوز
المجفف؛ الدھون الصصالحة لألكل؛ الدھون الغذائية؛ سلطات الفواكه؛ وجبة خفيفة قائمة
على الفواكه؛ فواكه معلبة؛ جيالتين؛ مربى الزنجبيل؛ حمص )عجينة الحمص(؛ زيت ذرة؛
زيت سمسم؛ زيت عباد الشمس لالكل؛ زيت زيتون؛ زيت جوز الھند؛ زيت نخيل للطعام؛
مخفوقات الحليب )ميلك شيك(؛ زبدة الفول السوداني؛ الفول السوداني المجھز؛ طحينية
)عجينة بذور السمسم(؛ عصير بندورة للطبخ؛ معجون البندورة؛ مستحضرات إلعداد
الشوربة؛ مستدضرات شوربة الخضروات؛ الكريما المخفوقة؛ فطر محفوظ؛ عصير خضروات
للطبخ؛ مرق لحم؛ مواد دھنية لصنع دھون صالحة لألكل؛ مستحضرات إلعداد
مرق اللحم؛ لحم محفوظ؛ لحوم مطبوخة؛ المأكوالت الجاھزة المصنوعة من ھذه المواد
()الواردة في ھذه الفئة
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Century Business Holding
SAL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address lebanon /zouk Mosbeh, INDUSTRIAL CITY/
AL-Badawi street, p.o.box 90729

16/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ل.م.شركة سنتوري بيزنس ھولدينغ ش

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

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

شارع البدوي/المدينة الصناعية،ذوق مصبح/ لبنان
٩٠٧٢٩ ب.ص

Applicant for
P.O.Box 921409- 11192 Amman -Abdulah
شارع عبدﷲ االصبح-  عمان- ١١١٩٢-٩٢١٤٠٩ ب.ص
Correspondence
alasbah street
Trademark
169692
Class
29
29
الصنف
١٦٩٦٩٢

Goods/Services
Meat, fish, poultry meat and hunting, meat extracts, preserved
and dried and cooked fruits and vegetables, jelly, jams and
fruits cooked with sugar, eggs, milk, cheese, butter, yoghurt,
and other dairy products, oils and fats for edible soups;
vegetable preparations for soup, - preparations for soup,
Vegetables for cooking; preserved mushrooms; chickpeas
(chickpea dough); sesame paste (sesame paste paste); tomato
juice for cooking; vegetable juices for cooking; meat broth;
edible soybeans; butter cream; fatty materials for making edible
fats; preparations for the preparation of meat broths; Tomato
paste; corn oil; coconut oil; edible palm oil; edible oils, Sesame
oil; edible sunflower oil; olive oil; edible palm oil; preserved
meat; cooked meat; nut butter / cocoa butter; condensed milk;
crystallized fruit / crystalline fruit; dried coconut; edible fats;
nutritional fats; fruits Preserved; cooked fruits; fruit salads;
fruit- based snack; canned fruits; gelatin; ginger jam; jam;
common milk / milk drinks; milk shakes; peanut butter;
processed peanuts; whipped cream, ready-made food made
from these materials (Contained in this category)

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خالصات اللحم؛ فواكه وخضراوات محفوظة,اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد
, الجبنة, الحليب, البيض, ھالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر,ومجففة ومطھوة
 الزيوت والدھون لالكل بخااصة زبدة شوكوالتة, وغيرھا من مندجات الحليب, اللبن,الزبدة
 فواكه بلورية؛ جوز الھند المجفف؛/ زبدة الكاكاو؛ حليب مكثف؛ الفواكه المبلورة/الجوز
الدھون الصصالحة لألكل؛ الدھون الغذائية؛ سلطات الفواكه؛ وجبة خفيفة قائمة على الفواكه؛
فواكه معلبة؛ جيالتين؛ مربى الزنجبيل؛ حمص )عجينة الحمص(؛ زيت ذرة؛ زيت سمسم؛
زيت عباد الشمس لالكل؛ زيت زيتون؛ زيت جوز الھند؛ زيت نخيل للطعام؛ مخفوقات الحليب
)ميلك شيك(؛ زبدة الفول السوداني؛ الفول السوداني المجھز؛ طحينية )عجينة بذور
السمسم(؛ عصير بندورة للطبخ؛ معجون البندورة؛ مستحضرات إلعداد الشوربة؛ مستدضرات
شوربة الخضروات؛ الكريما المخفوقة؛ فطر محفوظ؛ عصير خضروات للطبخ؛ مرق لحم؛
مواد دھنية لصنع دھون صالحة لألكل؛ مستحضرات إلعداد مرق اللحم؛ لحم محفوظ؛ لحوم
(مطبوخة؛ المأكوالت الجاھزة المصنوعة من ھذه المواد )الواردة في ھذه الفئة
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

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

نوتريشيا انترناشونال بي .في
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nutricia International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The
Netherlands

تاوروسافينو  ٢١٣٢ ،١٦٧ال اس ھوفدورب ھولندا

بيانات للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٦٩٩٤٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب ومنتجات الحليب؛ حليب مج ّفف؛ مسحوق الحليب؛ الحليب البودرة ومسحوق الحليب
الذي أساسه النباتات والخالي من منتجات األلبان ،وبخاصة الحليب البودرة ومسحوق الحليب
المشتق من النباتات والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والفواكه؛ حليب منكه؛
مشروبات أساسھا الحليب المنكه؛ حليب مكثف؛ حليب مخمر؛ منتجات الحليب والحليب الذي
أساسه النباتات والخالي من منتجات األلبان وبخاصة الحليب المشتق من النباتات
والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات والفواكه؛ وجبات مجمدة أو محضرة
أو معبأة محمولة تتكون بشكل أساسي من اللحوم أو األسماك أو الدواجن أو الخضار؛ وجبات
خفيفة تتكون بشكل أساسي من الفواكه والمكسرات؛ وجبات خفيفة أساسھا الفواكه؛ لبن
رائب )زبادي(؛ وجبات خفيفة أساسھا اللبن الرائب )الزبادي(؛ مشروبات اللبن؛ وجبات
خفيفة من الفواكه المجففة والمجمدة واللبن الزبادي؛ فواكه وخضراوات مجففة ومجمدة على
شكل رقائق؛ ھريس الفواكه؛ ھريس التفاح.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذة العالمة محددة بااللوان ازرق  ,ذھبي  ,ازرق فاتح

16/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169942
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk and milk products; powdered milk; milk poder non-dairy
and plant-based powdered milk and milk powder, namely
powdered milk and milk powder derived from plants,
;vegetables, grains, nuts, seeds and fruits; flavoured milk
;flavoured milk-baseddrinks; condensed milk; fermented milk
;non-dairy and plant-based grains, nuts, seeds, beans and fruits
frozen, prepared or packaged hand-held meals consisting
primarily of meat, fish, poultry, or vegetables; snack food
;primarily consisting of fruits and nuts; fruitbased snack foods
yogurt; yogurt-based snack foods; yogurt drinks; freeze-dried
fruit and yogurt snacks; freeze-dried fruits and vegetables in the
form of a chip; fruit purees; apple puree.milk and milk products,
namely milks derived from plants, vegetables,
Special condition: The registration of this trademark Claimed in
colored blue, gold ,light blue
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

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

نوتريشيا انترناشونال بي .في
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nutricia International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The
Netherlands

تاوروسافينو  ٢١٣٢ ،١٦٧ال اس ھوفدورب ھولندا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٦٩٩٤٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب ومنتجات الحليب؛ حليب مج ّفف؛ مسحوق الحليب؛ الحليب البودرة ومسحوق الحليب
الذي أساسه النباتات والخالي من منتجات األلبان ،وبخاصة الحليب البودرة ومسحوق الحليب
المشتق من النباتات والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والفواكه؛ حليب منكه؛
مشروبات أساسھا الحليب المنكه؛ حليب مكثف؛ حليب مخمر؛ منتجات الحليب والحليب الذي
أساسه النباتات والخالي من منتجات األلبان وبخاصة الحليب المشتق من النباتات
والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات والفواكه؛ وجبات مجمدة أو محضرة
أو معبأة محمولة تتكون بشكل أساسي من اللحوم أو األسماك أو الدواجن أو الخضار؛ وجبات
خفيفة تتكون بشكل أساسي من الفواكه والمكسرات؛ وجبات خفيفة أساسھا الفواكه؛ لبن
رائب )زبادي(؛ وجبات خفيفة أساسھا اللبن الرائب )الزبادي(؛ مشروبات اللبن؛ وجبات
خفيفة من الفواكه المجففة والمجمدة واللبن الزبادي؛ فواكه وخضراوات مجففة ومجمدة على
شكل رقائق؛ ھريس الفواكه؛ ھريس التفاح.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذة العالمة محددةبااللوان ازرق,ذھبي ,ازرق فاتح

16/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169943
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk and milk products; powdered milk; milk poder non-dairy
and plant-based powdered milk and milk powder,
namelypowdered milk and milk powder derived from plants,
;vegetables, grains, nuts, seeds and fruits; flavoured milk
;flavoured milk-based drinks; condensed milk; fermented milk
;non-dairy and plant-based grains, nuts, seeds, beans and fruits
frozen, prepared or packaged hand-held meals consisting
primarily of meat, fish, poultry, or vegetables; snack food
;primarily consisting of fruits and nuts; fruitbasedsnack foods
yogurt; yogurt-based snack foods; yogurt drinks; freeze-dried
fruit and yogurt snacks; freeze-dried fruits and vegetables in the
form of a chip; fruit purees; apple puree.milk and milk products,
namely milks derived from plants, vegetables,
Special condition: The registration of this trademark Claimed in
colored blue, gold ,light blue
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

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

نوتريشيا انترناشونال بي .في
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nutricia International B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp The
Netherlands

تاوروسافينو  ٢١٣٢ ،١٦٧ال اس ھوفدورب ھولندا
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٦٩٩٤١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب ومنتجات الحليب؛ حليب مج ّفف؛ مسحوق الحليب؛ الحليب البودرة ومسحوق الحليب
الذي أساسه النباتات والخالي من منتجات األلبان ،وبخاصة الحليب البودرة ومسحوق الحليب
المشتق من النباتات والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والفواكه؛ حليب منكه؛
مشروبات أساسھا الحليب المنكه؛ حليب مكثف؛ حليب مخمر؛ منتجات الحليب والحليب الذي
أساسه النباتات والخالي من منتجات األلبان وبخاصة الحليب المشتق من النباتات
والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات والفواكه؛ وجبات مجمدة أو محضرة
أو معبأة محمولة تتكون بشكل أساسي من اللحوم أو األسماك أو الدواجن أو الخضار؛ وجبات
خفيفة تتكون بشكل أساسي من الفواكه والمكسرات؛ وجبات خفيفة أساسھا الفواكه؛ لبن
رائب )زبادي(؛ وجبات خفيفة أساسھا اللبن الرائب )الزبادي(؛ مشروبات اللبن؛ وجبات
خفيفة من الفواكه المجففة والمجمدة واللبن الزبادي؛ فواكه وخضراوات مجففة ومجمدة على
شكل رقائق؛ ھريس الفواكه؛ ھريس التفاح.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذة العالمة محددة بااللوان ازرق  ,ذھبي  ,ازرق فاتح

16/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169941
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk and milk products; powdered milk; milk powder
non-dairy and plant-based powdered milk and milk powder,
namely powdered milk and milk powder derived from plants,
;vegetables, grains, nuts, seeds and fruits; flavoured milk
;flavoured milk-based drinks; condensed milk; fermented milk
;non-dairy and plant-based grains, nuts, seeds, beans and fruits
frozen, prepared or packaged hand-held meals consisting
primarily of meat, fish, poultry, or vegetables; snack food
;primarily consisting of fruits and nuts; fruitbased snack foods
yogurt; yogurt-based snack foods; yogurt drinks; freeze-dried
fruit and yogurt snacks; freeze-dried fruits and vegetables in the
form of a chip; fruit purees; apple puree.milk and milk products,
namely milks derived from plants, vegetables,
Special condition: The registration of this trademark Claimed in
colored blue, gold ,light blue
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Date of

23/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

modern pyramid for
trading and general
supplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman , king abdullah || street , building
no 150 , office no. 214, P.O.Box: 141036,
11814

Goods/Services
milk products, processed cheese, white cheses,cheddar cheese
sauces

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ھرم الحديث للتجارة و التجھيزات العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,١٤١٠٣٦:ب. ص، عمان شارع الملك عبدﷲ الثاني
١١٨١٤
 عمان شارع الملك عبدﷲ الثاني١١٨١٤ -١٤١٠٣٦ ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 141036 -11814 amman , king
abdullah || street , building no 150 , office
no. 214
169804
Class
29

23/01/2020

29

الصنف

١٦٩٨٠٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
صلصات الجبن, األجبان البيضاء, األجبان المطبوخة, منتجات الحليب
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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
29
الصنف
١٦٩٦٧٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الصيد ،خالصات اللحوم ،الفواكه والخضروات المحفوظة
والمجففة والمطبوخة ،الجلي )الھالم( والمربيات والكومبوتس )فاكھة مطبوخة بالسكر(،
البيض والحليب ومنتجات الحليب ،حليب البروتين ،مخفوق الحليب )ميلك شيك( ،نكھات
للحليب المخفوق )ميلك شيك( ،مشروبات تحتوي على الحليب ،زيوت ودھون صالحة لألكل
وزيوت نباتية واألسماك القشرية )المحاريات( غير الحية وصلصة الفاكھة ومسحوق الحليب
)الحليب المجفف( ومنتجات األلبان والجبن والزبدة والقشدة وجميع السلع المذكورة كمواد
غذائية مجمدة أو مبردة ،البروتين لالستھالك البشري ،وجبات جاھزة مجمدة على شكل
غراتان )نوع من أنواع الطعام المطھي بالفرن( محشو باللحوم 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 وفطائر
اللحم المفروم للھامبرغر.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االبيض والنيلي واالحمر حسب النموذج المودع
لدى مسجل العالمات التجارية.

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
169672
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and milk products; protein milk; milk shakes; flavourings
for milk shakes; milk based drinks; edible oils and fats,
vegetable oils, shellfish, not live, fruit sauce, milk powder and
dairy products, cheese, butter and cream, all the
;aforementioned goods also as frozen or refrigerated foodstuffs
protein for human consumption; frozen ready-made meals in the
form of gratins filled with meat or with meat and vegetables,
turkey schnitzels, chicken schnitzels, cordon bleu, meatballs,
pork and veal patties, minced meat patties and minced meat
patties for hamburgers.
Special condition: Claiming Colors white, navy and red as per
the specimen filed at the Trademark Office
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Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

kremona for trade and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169786
Class
29

Goods/Services
fruits, tinned canned (am), poultry, not live, tahini sesame seed
paste, cheese, vegetables, preserved, nuts, prepared, potato
chips, curd, sardines, not live, yoghurt, raisins eggs, meat, meat
tinned canned (am), jams, oils for food, butter, crystallized
fruits, pickles, fruit, preserved, milk, buttercream, labaneh ,ghee,
caviar
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use (Green) separately form the
mark

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كريمونا للتجاره واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، ماركا/عمان

29

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريھص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٧٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخضروات؛,  الجبنة,  طحينية عجينة بذور السمسم, غير الحي,  الدواجن. المعلبة.فواكه
,  سمك السردين غير الحي,  خثارة اللبن,  رقائق البطاطس,  البندق المحضنر, المحفوظة
,  زيوت الطعام,  المربى, (( . المعلبة: اللحوم,  اللحوم, التمو ر, * البيض,  زبيب, واللبن
,  كريما الزبدة,  الحليب,  المحفوظة, الفواكه,  المخلالت,  فواكه مغطاة بالسكر, الزيدة
 الكأفيا, سمنه,لبنه
 التنازل ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام كلمة:التنازل
( اذا ما وردت بمعزل عن العالمةGreen)
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تاريخ ايداع الطلب:

11/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة أبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص .ب ٧١٢٥ .ابو ظبي ،االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
١٦٩٩٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيوت والدھون الصالحة لألكل )زبدة مخفوقة سمن نباتي )مارجرين( وسمن نباتي ودھن
وبدائل دھون األلبان ،زبدة ،زبدة شوكوالتة البندق ،زبدة الكاكاو ،زبدة جوز الھند ،زبدة
الفول السوداني ،كريمة الزبدة ،دھون جوز الھند ،زيت جوز الھند ،زيت السلجم للطعام ،زيت
الذرة ،كريما ]منتجات ألبان[ ،كريما مخفوقة ،الدھون صالحة لألكل ،زيوت صالحة لألكل،
خليط يحتوي على الدھون لشرائح الخبز ،مواد دھنية لصناعة الدھون الصالحة لألكل ،خمائر
الحليب ألغراض الطھي ،زيت بذور الكتان ألغراض الطھي ،حمص ]معجون الحمص[،
مربيات ،زيت بذر الكتان ألغراض الطھي ،زيت الذرة ،سمن نباتي )مارجرين( ،مربى
البرتقال ،منتجات األلبان ،زيت الزيتون للطعام ،زيت نواة النخيل لالكل ،زيت النخيل لالكل،
زبدة الفول السوداني ،الطحينة ]معجون بذور السمسم[ ،كريمة مخفوقة.

11/02/2020

Date of

Applicant Name:

Abu Dhabi Vegetable Oil
Company LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P. O. Box 7125 Abu Dhabi, United Arab
Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169909
Class
29

Trademark

Goods/Services
Edible oil and fats (Blended butter, margarine, vegetable ghee,
shortening & dairy fat replacer); Butter; Butter (Chocolate nut --;) ); Butter (Cocoa --- ); Butter (Coconut --- ); Butter (Peanut ---
Buttercream; Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; Corn
;oil; Cream [dairy products]; Cream (Whipped --- ); Edible fats
Edible oils; Fat-containing mixtures for bread slices; Fatty
substances for the manufacture of edible fats; Ferments (Milk --;) for culinary purposes; Flaxseed oil for culinary purposes
Hummus [chickpea paste]; Jams; Linseed oil for culinary
purposes; Maize oil; Margarine; Marmalade; Milk products; Olive
oil for food; Palm kernel oil for food; Palm oil for food; Peanut
butter; Tahini [sesame seed paste]; Whipped cream.
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Date of

13/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

lam and ba"a lnternational
lnvestments co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/jardenz, P.O.Box: 5426, 11953

Applicant for
P.O.Box 5426 -11953 amman/jardenz
Correspondence
Trademark
170028
Class
29

Goods/Services
canned ,chess ,dairy ,oils ,vegetables ,jams ,pickless
,chips tomato past ,potato ,canned truits ,vegetablescanned
meat, poultry, fish, tuna,sardins, milk, eggs,frozen
meat,vegetables ghee ,preserved tegums

29

الصنف

13/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الم باء لالستثمارات الدولية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٩٥٣ ,٥٤٢٦:ب. ص، الجاردنز- عمان

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

الجاردنز-  عمان١١٩٥٣ -٥٤٢٦ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٠٢٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, شيبس البطاطا, فواكه معلبة,  خضار معلبه, البان, احبان, زيوت نبأتيه,  مربيات, مخلالت
,  البيض لحوم مجمدة, الحليب,  سردين,  تونه,اسماك,  دواجن, لحوم معلبه, رب البندوره
البقوليات المحفوظة, سمن نباتي
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة الوطنية للدواجن المساھمة العامة

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:

National Poultry Company
PLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Industrial City, Wadi Al sir,
AMMAN, P.O.Box: 140785, 11814

عمان ،المنطقة الصناعية ،البيادر االردن  ،عمان ،
ص.ب١١٨١٤ ,١٤٠٧٨٥:
ص.ب  ١١٨١٤ -١٤٠٧٨٥المدينة الصناعية/وادي السير
١٦٩٩٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدواجن ،الدواجن المجمده ،الدواجن الطازجه

02/03/2020

Date of

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 140785 -11814 industrial
Correspondence
city/wadi al sir
Trademark
169904
Class
29

Goods/Services
poultry,frozen poultry,fresh poultry
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

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

شاھر علي صالح عثمان
االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
shaher ali saleh othman
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/jabal al naser, P.O.Box: 1101,
11910

عمان/جبل النصر  ،ص.ب١١٩١٠ ,١١٠١:

الفؤاد للملكيه الفكريھص.ب ١١٩١٠ -١١٠١
عمان/الشميساني
الصنف
١٦٩٩٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األسماك ،غير الحي ,بيوض الطيور الصالحة لألكل ,مستخلصات اللحوم ,المَربى ,رقائق
البطاطس ,طحينية عجينة بذور السمسم  ,المخلالت ,اللحوم

08/06/2020

Date of

29

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169905
Class
29

Goods/Services
fish, not live, edible birds' nests, meat extracts, jams, potato
chips, tahini sesame seed paste , pickles, meat
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Date of

07/04/2016

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CROCO SRL
Nationality
: ROMANIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Str. Slanicului nr. 12, judetul Bacau,
Onesti, 601110, Romania
Applicant for
SMAS INTELLECTUAL PROPERTY
Correspondence
P.O.Box 910580 -11191 AMMAN-JORDAN
Trademark
169806
Class
30

Goods/Services
Breadstuffs, pastry and confectionery, cereal products, biscuits,
sweet biscuits, salted biscuits, petit beurre biscuits, crispy
biscuits (crackers), cream biscuits, pretzels, salted pretzels,
crackers with different flavors, seeds and spices, breadstuffs
used as appetiser, snacks, small breadstuffs with different
flavors, seeds and spices, including small breadstuffs with salt,
sesame, poppy, poppy and sesame, cheese, with pizza flavour,
sticks, long sticks, mixes of the small breadstuffs products, in
various forms of presentation
Disclaimer: The registration of this trademark should be limited
in colours red, blue, white according to the print filed with the
application.

07/04/2016

:تاريخ ايداع الطلب

كوروكو إس آر إل
رومانيا
شركة اجنبية

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

، أونيستي، جوديتول باكاو،١٢ شتراسه سالنيكولوي رقم
 رومانيا،٦٠١١١٠
- عمان١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكرية ص
االردن
30
الصنف
١٦٩٨٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، بسكويت مالح، بسكويت محلى، بسكويت، منتجات الحبوب، فطائر وحلويات،كعك من الخبز
 بسكويت، بسكويت بالكريمة،( بسكويت مقرمش )بسكويت رقيق وھش،بسكويت بالزبدة
 كعك من، بسكويت رقيق وھش بنكھات وحبوب وتوابل مختلفة، بسكويت مملح وجاف،جاف
، كعك صغير من الخبز بنكھات وحبوب وتوابل مختلفة، وجبات خفيفة،الخبز يستخدم كمقبالت
 وبزر الخشخاش،بما في ذلك كعك صغير من الخبز بالملح والسمسم وبزر الخشخاش
 خلطات من منتجات، أصابع كعك طويلة، أصابع كعك،والسمسم معا ً والجبنة وبنكھة البيتزا
.كعك الخبز الصغير بأشكالھا المختلفة
 األزرق واألبيض وذلك بموجب، ان تسجيل ھذه العالمة محدد باأللوان األحمر:التنازل
.النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

06/03/2018

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

شركة اوساكا للحلويات
االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ش مكة ضاحية االمير راشد مجمع الداود  ،ص.ب,١٤٨٨:
١١١١٨
ص.ب  ١١١١٨ -١٤٨٨ش مكة ضاحية االمير راشد مجمع
الداود
30
الصنف
١٦٩٩٤٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلويات

06/03/2018

Date of

Applicant Name:
Usaka Sweets Ltd Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Mecca St , P.O.Box: 1488, 11118

Applicant for
P.O.Box 1488 -11118 Amman - Mecca St
Correspondence
Trademark
169946
Class
30

Goods/Services
Confectionery
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Date of

02/09/2018

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammed Firas Barakat
Trading Est.

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Shaheed Basil Al-Assad Street,
Sahnaya, Damascus countryside, Syria

Goods/Services
Chocolate, chocolate dips, wafers, biscuits, biscuits stuffed with
creams, plain biscuits, biscuit wafers of all kinds

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة محمد فراس بركات التجارية

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية

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

 سوريا، ريف دمشق، صحنايا،شارع الشھيد باسل األسد

 صندوق بريد-  االردن- عمان- سماس للملكية الفكرية
- ١١١٩١  رمز بريدي- ٩١٠٥٨٠

Applicant for
Correspondence
Trademark

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY AMMAN-JORDAN, PO_BOX: 910580 POSTCODE: 11191 169761
Class
30

02/09/2018

30

الصنف

١٦٩٧٦١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الشوكوال والمغطسات بالشكوال والويفر والبسكويت والبسكويت المحشي بالكريما والسادة
والبرشام بانواعه

202

تاريخ ايداع الطلب:

06/09/2018

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

شركة مخازن السھول التجارية
االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Sohool stores trading co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - almoqablen - moqablen
mo0hammad aldurra st , P.O.Box: 4273,
11953

عمان -المقابلين  -شارع محمد الدرة  ،ص.ب,٤٢٧٣:
١١٩٥٣
ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٢٧٣عمان -المقابلين  -شارع محمد الدرة
١٦٩٩٦٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بسكويت الشوفان بنكھة الشوكوالته العادية ,بسكويت الشوفان بنكھة
الشوكوالته البيضاء ,بسكويت الشوفان بنكھة الفواكه؛ الكيك السادة
والمحشي والمغطس بأنواعه ,الويفر السادة والمحشي والمغظس بأنواعه,
البسكويت السادة والمحشي والمغطس بأنواعه ,السكاكر وحلوى الكاندي

الصنف

06/09/2018

Date of

30

Applicant for
Correspondence

 P.O.Box 4273 -11953 ammanalmoqablen - moqablen mo0hammad
aldurra st
169964
Class
30

Trademark

Goods/Services
,Oat biscuit with chocolate, Oat biscuit with white chocolate,
oat biscuit with fruits flavors, Cake with all kinds, Wafer
with all kinds, Biscuits with all kinds, Candies & Snacks
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Date of

25/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Haratheen for Preparing &
Selling sweets
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN - JORDAN, P.O.Box: 910580,
11191

:تاريخ ايداع الطلب

حراثين العداد وبيع الحلويات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

١١١٩١ ,٩١٠٥٨٠:ب. ص، االردن- عمان

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169759
Class
30
30
الصنف
١٦٩٧٥٩

Applicant for
Correspondence

Trademark

25/04/2019

Goods/Services
Hamburger sandwiches; fish sandwiches; chicken sandwiches;
veggie burger sandwiches; breakfast sandwiches; hot
sandwiches; burritos; sandwiches; wrap sandwiches; burgers
contained in bread rolls; French toast; pancakes; condiments,
namely pickle relish and sandwich relish; mustard; ketchup;
mayonnaise; salad dressings; oatmeal; cinnamon rolls,
doughnuts; pies; desserts consisting primarily of ice cream or
ice milk and including a variety of customer-selected toppings,
namely, coffee flavored syrup, cookie crumbs, cake,
marshmallow topping, and flavored, prepared and processed
nuts; milk products, namely, ice cream, ice milk and frozen
yogurt; all of the foregoing sold in restaurants for consumption
on or off the premises.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
شطائر ھمبرغر؛ شطائر سمك؛ شطائر دجاج؛ شطائر برغر خضروات؛ شطائر لوجبة
.اإلفطار؛ شطائر ساخنة؛ بوريتو مكسيكية؛ شطائر؛ شطائر لف مغلفة؛ برغر ألرغفة الخبز
 وبخاصة صوص للمخلالت،خبز فرنسي محمص )توست(؛ فطائر محالة )البانكيك(؛ توابل
وصوص للشطائر؛ خردل؛ كاتشب؛ مايونيز؛ توابل للسلطة؛ دقيق الشوفان؛ أقراص كعك
محلى )دونتس( بالقرفة؛ فطائر؛ الحلويات تتكون أساسا ً من اآليس كريم أو الحليب المثلج بما
في ذلك تشكيلة متنوعة من طبقات الزينة العلوية )التوبنغ( بحسب توصية الزبائن وبخاصة
 والبندق المنكه، طبقة الزينة من المارشميللو، الكعك، لب وفتات الكعك،شراب بنكھة القھوة
 وبخاصة اآليس كريم والحليب المثلج واللبن الزبادي،والجاھز والمعالج؛ منتجات الحليب
.المجمد؛ وجميع المنتجات المذكورة ُتباع في المطاعم لالستھالك داخل أو خارج المباني
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Date of

06/05/2019

Applicant Name:
Bateel International L.L.C.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office Number 3301-3302 Business
Central Tower, Tecom P.O. Box 7634
Dubai United Arab Emirates

06/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

(م.م.ذ.بتيل انترناشيونال )ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

.ب. ص، شارع خالد بن الوليد،مركز برجمان – بر دبي
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،٧٦٣٤

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169845
Class
30
30
الصنف
١٦٩٨٤٥

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
chocolate , biscuits/ cookies

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كعك محلى/  بسكويت، شوكوالته
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تاريخ ايداع الطلب:

26/09/2019

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

إس بي إم إنترناشونال
الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،٧٤/٧٨باال رود ،باكولي ،دلھي ،١١٠٠٣٦ ،الھند

26/09/2019

Applicant Name:
SBM International
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 78/74, Palla Road, Bakoli, Delhi, 110036,
India

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169936
Class
30
30
الصنف
١٦٩٩٣٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األرز

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
RICE
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تاريخ ايداع الطلب:

01/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة األمجاد للتجارة والمقاوالت

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المملكة العربية السعودية

01/10/2019

Applicant Name:

& Al Amjaad Trading
Contracting company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Saudi Arabia Kingdom

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169829
Class
30
30
الصنف
١٦٩٨٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ سكر؛
عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ والصلصات
)التوابل(؛ البھارات؛ الثلج؛ حلوى اللوز؛ بسكويت؛ كعك المحلى؛ كعك؛ خبز افرنجي؛ كيك؛
حلوى؛ الحلويات العربية ؛ بقالوة؛ قوالب حبوب؛ وجبات خفيفة أساسھا الحبوب؛ مكسرات
مغطاة بالشوكوالتة؛ تمور مغطاة بالشوكوالتة؛ شوكوالتة؛ حلويات السكر؛ كسترد؛ موسيه
الحلويات؛ أقراص سكرية )حلويات(؛ خبز زنجبيل؛ بوظة )ايسكريم(؛ شاي مثلج؛ مشروبات
أساسھا القھوة؛ مشروبات أساسھا الشوكوالتة؛ مشروبات أساسھا الحليب؛ معكرون؛
بسكويت من الشعير المنبت )الملت( ؛ فطائر لحم؛ معكرونة؛ موسلي؛ طعام أساسه الشوفان؛
فطائر محالة )بانكيك(؛ معكرونة؛ سندويتشات؛ مھلبية؛ بيتزا؛ بوشار؛ بتي فور؛ فطائر؛
برالين )حلوى اللوز أو الجوز(؛ كيش؛ أقراص أرز؛ أرز مطبوخ مع الحليب والسكر ؛ وجبات
خفيفة أساسھا االرز؛ سباغيتي )معكرونة رفيعة(؛ حلويات سكرية ؛ تبولة؛ التابيوكا؛
مشروبات أساسھا الشاي؛ مشروبات أساسھا الكاكاو؛ كعكة ذرة )التورتيال(؛ خبز بدون
خميرة؛ كعكة الوفل؛ لبن مجمد؛ تورتات )كيك بالفواكه(.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
;Coffee, tea, cacao and artificial coffee; rice; tapioca and sago
flour and preparations made from cereals; bread, pastries and
confectionery; confectionery ices; sugar; honey, treacle; yeast
and baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces
;(condiments); spices; ice; pralines; biscuits; cookies; buns
;bread rolls; cake; candy; Arabic desserts; baklava; cereal bars
cereal-based snack food; chocolate-coated nuts; chocolatecoated dates; chocolate; sugar confectionery; custard; dessert
;mousses; fondants [confectionery]; gingerbread; ice cream
;iced tea; coffee-based beverages; chocolate-based beverages
;milk-based beverages; macaroons; malt biscuits; meat pies
;macaroni; muesli; oat-based food; pancakes; macaroni
;sandwiches; puddings; pizza; popcorn; petits fours; pies
;pralines; quiches; rice cakes; rice cooked with milk and sugar
;rice-based snack food; spaghetti; sweetmeats; tabbouleh
;tapioca; tea-based beverages; cacao-based beverages; tortillas
unleavened bread; waffles; frozen yoghurt; tarts.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ، ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٧٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات الشوكوالتة والشوكوالتة فقط.

02/12/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169703
Class
30

Trademark

Goods/Services
chocolates and chocolates products only.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ، ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٧٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكالته ومنتجات الشوكالته فقط.

02/12/2019

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169704
Class
30

Trademark

Goods/Services
chocolates and chocolates products only.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الفجر للبسكويت والشوكوال

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

سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ALFAJER FOR BISCUITS
& CHOCOLATE

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البسكويت  ،الشكوالته ،الحلوى  ،الكيك ،السكاكر والحلويات

الصنف

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ALSAYDAH ZEINAB QANAT RANS - Near
ALSharq Company, Damascus, Syria,

السيدة زينب قناة رانس  -جانب شركة الشرق  ،دمشق ،
سوريا

١٦٩٧٦٨

24/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

30

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169768
Class
30

Trademark

Goods/Services
Biscuits , chocolate, candies , cake , sweets , confectionery
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

الفجر للبسكويت والشوكوال

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

سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ALFAJER FOR BISCUITS
& CHOCOLATE

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البسكويت  ،الشكوالته ،الحلوى  ،الكيك ،السكاكر والحلويات

الصنف

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ALSAYDAH ZEINAB QANAT RANS - Near
ALSharq Company, Damascus, Syria,

السيدة زينب قناة رانس  -جانب شركة الشرق  ،دمشق ،
سوريا

١٦٩٧٦٩

24/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

30

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169769
Class
30

Trademark

Goods/Services
Biscuits , chocolate, candies , cake , sweets , confectionery
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اعالن الجريدة الرسمية

12/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة السنابل الخضراء الستراد والتصدير/ محمد جمعة محمد ابراھيم االحلس
ALSANABEL ALKADRAA
FOR EMP & EXP
/mohammad juma
mohammad alahlass
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
مؤسسة فردية
Applicant Career
Applicant Address amman -om ahiran -heghzam street,
٣٨٩٨٦:ب. ص، شارع الحزام- ام الحيران- عمان
P.O.Box: 38986

:اسم طالب التسجيل

Date of

12/01/2020

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 38986 - amman -om ahiran Correspondence
heghzam street
Trademark
169787
Class
30

Goods/Services
,Rice , sugar, tea , tomato sauce, noodles, spices, salt meal,
mayonnaise ketchup , macaroni , honey , halvah coffee,
chocolate , corn , biscuits , vinrgar , whaet ,popcorn , semolina ,
starch for food , cocoa , molasses for food , retish , honey black ,
milk

شارع الحزام- ام الحيران-  عمان-٣٨٩٨٦ ب.ص
30

الصنف

١٦٩٧٨٧

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
كاتشب, مايونيز,  دقيق, معكونة,  شعيرية,  بھارات,  صلصة طماطم,  شاي,  سكر, ارز
,  عسل اسود,  حليب,  خل, دبس,  قھوة, شكالته,  ملح, ذرة,  حالوة طحينية, عسل نحل,
 نشا طعام,كاكاو,  طحين,  بسكويت, سميد,  توابل, بوشار
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البرنساس للشوكوالته –مرھون لصالح بنك قطر للتنمية

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الوسيل – منطقة المارينا – ص.ب، ٢٢٩٠١ .الدوحة – قطر
 ،ص.ب٢٢٩٠١:

13/01/2020
LA PRINCESSE
CHOCOLATE - Pledged in
favour of Qatar
Development Bank

Applicant Name:

Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
– Applicant Address Al Lusail – Marina District, P.O.Box
22901. Doha, Qatar, P.O.Box: 22901

الدانة الدولية للملكية الفكريةص.ب ١١١٧١ -٧١٠٩١٥
Dana Int'l for Intellectual Property P.O.Box
عمان ،الرابية ،دوار الرابية ،عمارة رقم  ،١٠الطابق الثالث
710915 -11171 Amman, Al-Rabeya, AlRabeya Roundabout, Bldg. # 10, 3rd Fl.,
169828
Class
30
30
الصنف
١٦٩٨٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والكاكاو ،الخبز والفطائر ،الكيك والحلويات ،الشوكوال ،مشروبات الشكوالته
التي اساسھا الحليب ،االيس كريم ،الشربات وغيرھا من المثلجات الصالحة لألكل ،السكر،
العسل والتوابل وغيرھا من البھارات.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
;Coffee, tea, cocoa, bread, pastries, cakes and confectionery
chocolate; chocolate beverages with milk, ice cream, sorbets
and other edible ices; sugar, honey, seasonings and other
condiments.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فوشان ھايتيان فاليفورينغ اند فود كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Foshan Haitian Flavouring
& Food Co., Ltd.

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صلصة الصويا؛ خل؛ صلصة المحار )بھار(؛ عجين حبوب الصويا [توابل]؛ مسحوق جوھر
الدجاج ]بھارات]؛ الغلوتامات أحادية الصوديوم؛ كاتشب ]صلصة[؛ تشاوتشاو ]بھارات[؛
بھارات؛توابل؛ صلصة التوابل؛ التوابل؛صلصات ]توابل[؛ صلصة مرق اللحم؛ ُم َّقبالت
]بھارات[؛ ملح الطھي؛األرز سريع التحضير؛ مستحضرات الحبوب؛ معكرونة على شكل
شرائط؛ نشا للطعام؛ مشروبات أساسھا الشاي؛ سكر أبيض؛ خبز؛ خميرة؛ نكھات الغذائية،
بخالف الزيوت األساسية؛ مغذيات اللحوم لألغراض المنزلية؛ عسل؛ حلويات؛الوجبات
الخفيفة التي أساسھا الحبوب؛ مكسبات نكھة للقھوة؛ شاي؛ مثلجات صالحة
لألكل؛مستحضرات تكثيف القشدة المخفوقة؛الغلوتين المحضر كمواد غذائية.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 16, Wen Sha Road Foshan City,
Guangdong Province,CHINA

نمبر ،١٦ .وين شا رود فوشان سيتي ،غوانغدونغ بروفينس،
الصين

١٦٩٨٩٥

15/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
169895
Class
30

Trademark

Goods/Services
soya bean ;[condiment]oyster sauce ;vinegar ;Soya sauce
;[condiment]paste ;[condiments]chicken essence powder
]ketchup ;Monosodium glutamatechow -chow;[sauce
;;spices;[condiment] condiments; Seasoning sauce; seasonings
cooking ;[condiment]relish ;meat gravies ;[condiments]sauces
;instant rice ;salt ;starch for food ;noodles ;cereal preparations
;white sugar ;based beverages-tea ,food flavorings ;yeast ;bread
other than essential oils; meat tenderizers for household
coffee ;based snack food-cereal ;candy ;honey ;urposesp
;tea ;flavoringspreparations for stiffening whipped ;edible ices
gluten prepared as ;creamfoodstuff.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سنتوري بيزنس ھولدينغ 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:

Century Business Holding
SAL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Lebanon/zouk Mosbeh ,Industrial cityALBadawi street, P.O.Box: 11192

لبنان /ذوق مصبح،المدينة الصناعية /شارع البدوي ،
ص.ب١١١٩٢:

ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١٤٠٩عمان -شارع عبدﷲ االصبح
١٦٩٦٩١

15/01/2020

Date of

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن ,الشاي ,الكاكاو ,القھوة االصطناعية ,االرز ,التابيوكا والساغو ,الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب ,الخبز ,الفطائر والحلويات ,المثلجات ,السكر ,عسل النحل ,العسل
االسود ,الخميرة ,مسحوق الخبيز ,الملح ,الخردل ,الخل ,الصلصات )التوابل( ,البھارات ,الثلج
بخاصة الفلفل ,صودا الخبيز ,عوامل التجليد لآليس كريم ,البسكويت ,لفات الخبز ,زينة
الكريما للكعكة )مثلجة( ,مسحوق كيك ,عجينة كيك ,كراميل ,مھلبية ,وجبة خفيفة قائمة على
الحبوب ,الشوكوال ,موس شوكوال ,مشروبات الشوكوال مع الحليب ,المشروبات القائمة على
الشوكوال ,القرفة )بھارات( ,القرنفل )توابل( ,مشروبات الكاكاو مع الحليب ,المشروبات
القائمة على الكاكاو ,منكھات القھوة ,مشروبات القھوة مع الحليب ,توابل ,ذرة مشوية/
محمصة؛ دقيق الذرة؛ وجبة الذرة؛ الذرة المطحونة؛ رقائق الذرة؛ كريما من الطراطور
الغراض الطبخ؛ الكسترد؛ مصلصة للسلطات؛ المنكھات؛ الجلوكوز الغراض الطھي؛ الشراب
الذھبي؛ الشاي المثلج؛ الكاتشاب؛ المعكرونة؛ ماء مالحة؛ المايونيز؛ الدقيق؛ مغذيات اللحوم
لالغراض المنزلية؛ وجبات الخردل؛ المحليات الطبيعية؛ بدائل السكر الطبيعية؛ الوجبات
القائمة على المعكرونة؛ الشعيرية /الشريط الشعيرية؛ فطائر محالة؛ صلصات للمعكرونة؛
بسكويت بالزبدة؛ بيتي فور؛ الفطائر؛ البيتزا؛ الفشار؛ دقيق البطاطا؛ كعك االرز؛ الوجبات
الخفيفة القائمة على االرز؛ صلصة صويا؛ االسباغيتي )المعكرونة الرفيعة(؛ صلصة البندورة؛
فانيلة )منكھات(؛ فانيلين )بديل الفانيال(؛ دقيق القمح؛ صلصات؛ صلصات تغميس؛ صلصة
البيتزا الجافة والسائلة؛ صلصة جافة وسائلة للسلطات؛ صلصة البيستو الجافة والسائلة؛(
صلصة فواكه؛ صلصات مرق اللحم؛ خالصات للمواد الغذائية عدا الخالصات اإليثرية
والزيوت العطرية؛ مستضرات عطرية للطعام؛ دبس للطعام؛ حالوة طحينية؛ دبس السكر؛
المأكوالت الجاھزة المصنوعة من ھذه المواد )الواردة
في ھذه الفئة(.

Applicant for
 P.O.Box 921409- 11192 AmmanCorrespondence
Abdulah alasbah street
Trademark
169691
Class
30

Goods/Services
Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, rice, tapioca and sago, flour
and cereal preparations, bread, pies and pastries, ice cream,
sugar, honey, black honey, yeast, baking powder, salt, mustard,
;vinegar, sauces (seasonings), Spices, ice, especially pepper
;baking soda; ice-cream binding factors; biscuits; bread rolls
;cream cake decorations (iced); cake powder; cake dough
caramel; pudding; grain-based snack; chocolate: chocolate
;mousse; chocolate drinks With milk; chocolate-based drinks
;cinnamon (spices); cloves (spices); Cocoa drinks with milk
;cocoa-based drinks; coffee flavors: coffee drinks with milk
seasoning; roasted / roasted corn; cornmeal; corn meal: ground
corn; corn flakes; cream of tarat for cooking; custard; salad
;dressing; flavors; Glucose for cooking; golden drink; iced tea
ketchup; pasta; salt water; mayonnaise; flour; meat feeders for
domestic purposes; mustard meals; natural sweeteners; natural
sugar substitutes; pasta-based meals; vermicelli / vermicelli
;)tape; sweet pies; sauces For pasta; butter biscuits; (petit four
;pies; pizza; popcorn; potato flour; rice cake; rice-based snacks
soy sauce: spaghetti (thin pasta); tomato sauce; vanilla
;(flavors); vanillin (vanilla substitute); wheat flour; sauces
Dipping saucea; dry and liquid pizza sauce; dry and liquid sauce
for salads; dry and liquid pesto sauce; fruit sauce; meat broth
sauce; extracts for foodstuffs other than etheric extracts and
;essential oils; aromatic foodstuffs; food molasses; halva
molasses; ready-made food made from This material (contained
in this category).
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سنتوري بيزنس ھولدينغ 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

Name Applicant:

Century Business Holding
SAL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address lebanon /zouk Mosbeh, INDUSTRIAL CITY/
AL-Badawi street, p.o.box 90729

لبنان /ذوق مصبح،المدينة الصناعية/شارع البدوي
ص.ب ٩٠٧٢٩

ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١٤٠٩عمان -شارع عبدﷲ االصبح
١٦٩٦٩٣

16/01/2020

Date of

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صلصات؛ صلصات تغميس؛ صلصة البيتزا الجافة والسائلة؛ صلصة جافة وسائلة للسلطات؛
صلصة البيستو الجافة والسائلة؛ كتشاب )صلصة(؛ صلصة بندورة؛ صلصة فواكه؛ صلصات
مرق اللحم؛ صلصة صوبا؛ كريما من الطراطور الغراض الطبخ؛ خالصات للمواد الغذائية عدا
الخالصات اإليثرية والزيوت العطرية؛ دبس للطعام؛ حالوة طحينية؛ مايونيز؛ خردل؛ دبس
السكر؛ مقبّالت )توابل(؛ منكھات؛ فلفل افرنجي؛ مسحوق الخبز؛ صودا الخبز؛ عوامل التجليد
لآليس كريم؛ الخبز؛ زينة الكريمه للكعكة )مثلجة(؛ مستحضرات الحبوب؛ وجبة خفيفة قائمة
على الحبوب؛ قرفة )بھارات(؛ القرنفل )التوابل(؛ ملح الطعام؛ ذرة مشوية /ذرة المحمصة؛
دقيق الذرة  /وجبة الذرة؛ الذرة المطحونة؛ رقائق الذرة؛ الجلوكوز ألغراض الطھي؛ الشراب
الذھبي؛ العسل؛ مثلجات؛ معكرونة؛ ماء مالحة؛ مغذيات اللحوم لألغراض المنزلية؛ محليات
الطبيعية؛ وجبات جاھزة قائمة على المعكرونة؛ شعيرية  /شريط الشعيرية؛ فطائر؛ بيتزا؛
فشار؛ دقيق البطاطس؛ كعك األرز؛ وجبة خفيفة قائمة على األرز؛ إسباغيتي )المعكرونة
الرفيعة(؛ الشاي؛ المعكرونة الشعيرية؛ الخل؛ دقيق القمح؛ المأكوالت الجاھزة المصنوعة من
ھذه المواد )الواردة في ھذه الفئة(

Applicant for
 P.O.Box 921409- 11192 AmmanCorrespondence
Abdulah alasbah street
Trademark
169693
Class
30

Goods/Services
Sauces; dipping sauces; dry and liquid pizza sauce; dry and
liquid sauce for salads; dry and liquid pesto sauce; as a herbal
(sauce); tomato sauce (ketchup) ; fruit sauce; meat broth
sauces; soy sauce; cream of tarat for cooking purposes; food
extracts Except for ethereal extracts and essential oils; food
molasses; halva; mayonnaise; mustard; molasses; appetizers
;(spices); flavors; savory pepper; baking powder; baking soda
binding agents for ice cream; bread; cream decorations for cake
;)(frozen); Cereals; cereal based snacks; cinnamon (spices
cloves (spices);table salt, Grilled corn / roasted corn; cornmeal /
;cornmeal; ground corn; corn flakes; glucose for cooking
;golden drink; honey; ice-cream (sundae) ; pasta; salty water
meat feeders for domestic purposes; natural sweeteners; ready;made pasta—based meals; vermicelli / Vermicelli bar; pies
;pizza; popcorn; potato flour; rice cake; rice-based snack
spaghetti (thin pasta); tea; vermicelli pasta; vinegar; wheat
flour; ready-made foods made from these materials (included in
)this class
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

21/01/2020

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

شركة مطاحن البرق
االردن
ذ  .م .م
عمان/الجويدة  ،ص.ب١١١١٠ ,١١٠٢٢٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٠ -١١٠٢٢٩عمان/الجويدة

رقم العالمة التجارية

١٦٩٧٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البھارات ،الزعتر،القھوة

الصنف

21/01/2020

Date of

Applicant Name:
Lighthing Mills Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/aljowideh, P.O.Box: 110229, 11110

30

Applicant for
P.O.Box 110229 -11110 Amman/aljowideh
Correspondence
Trademark
169796
Class
30

Goods/Services
Spices,thyme,coffee
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

اسم طالب التسجيل:

سامر طارق حلمي البيطار )مؤسسة السواعد العمالقة للمواد الغذائية (

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -شارع الصالحين  ،ص.ب١١٩٥٣ ,١٥٧٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -١٥٧٨عمان -شارع الصالحين

رقم العالمة التجارية

١٦٩٨٩٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة

الصنف

27/01/2020

Date of

Name Applicant:

Samer Tariq Helmi Al
Bitar( The Gaint Cranks
Foundation for
)FoodStuffs
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -alsalheen st, P.O.Box: 1578,
11953

Applicant for
P.O.Box 1578 -11953 amman -alsalheen st
Correspondence
Trademark
169897
Class
30
30

Goods/Services
coffee
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

شركة بريد باسكت سكوير ش.م.ل.
لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فرن الطاقة ،أنفه ،شمال لبنان ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٩٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخبز ،الكعك ،الفطائر.

30/01/2020

Date of

Applicant Name:
Bread Basket Square S.a.l
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Taqa Bakery, Anfeh, North Lebanon,
Lebanon
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169929
Class
30

Trademark

Goods/Services
Bread; Cakes; Pies.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

اسم طالب التسجيل:

جمال شريف يوسف قشوع

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان-مرج الحمام  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٥٥٨٣:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٥٥٨٣عمان-مرج الحمام

رقم العالمة التجارية

١٦٩٩٥٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البھارات

30/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Jamal Sharef Yousef
Qsshoaa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Marj al hmam , P.O.Box: 5583,
11953

30

Applicant for
P.O.Box 5583 -11953 Amman-Marj al
Correspondence
hmam
Trademark
169959
Class
30

Goods/Services
Spices
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Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

kremona for trade and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169785
Class
30

Goods/Services
vinegar , baking powder , pasta , cooking salt , halvah , spices ,
chocolate ,tea , tarts , honey , semolina , ice cream , coffee ,
sugar , pies , corn flakes , vanillin vanilla substitute , cakes ,
ketchup sauce , wheat flour , corn flakes , semolina , pastries ,
molasses for food , leaven , confectionery , rice
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use (Green) separately form the
mark

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كريمونا للتجاره واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، ماركا/عمان

30

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٧٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  الشوكوال,  البھارات,  حالوة طحينية,  ملح الطعام,  المعكرونة,  مسحوق الخبيز, الخل
,  الفطائر, السكر,  القھوة,  البوظة,  السميد,  العسل,  كعكة الفواكه الصغيرة, *الشاي
,  رقائق ذرة,  طحين القمح,  كتشاب صلصة,  الكعك,  فانيلين بديل للفانيال, رقائق ذرة
 األرز,  الحلويات,  الخميرة,  دبس للطعام,  المعجنات, السميد
(Green)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام كلمة:التنازل
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/02/2020

اسم طالب التسجيل:

باريال جي .اي ار .فراتيلي -سوسيتيه بير ازيوني

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

ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 Barilla G. e R. FratelliSocieta' per Azioni

Applicant Name:

Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Mantova 166, Parma, Italy

فيا مانتوفا  ،١٦٦بارما ،ايطاليا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٦٩٩٧٤

04/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة االصطناعية؛ الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز وبدائل الخبز ومنتجات الخبز األخرى؛
الوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب؛ البسكويت والمعجنات والحلويات؛ الشوكوال
والمنتجات التي أساسھا الشوكوال أو المنتجات التي تحتوي على الشوكوال؛ منتجات المخابز؛
كريمات الشوكوال؛ الكريمات التي أساسھا الكاكاو القابلة للدھن؛ وجبات األرز الخفيفة؛
الوجبات الخفيفة من كعكة األرز؛ الوجبات الخفيفة من كعكة الفواكه ،األغذية الخفيفة التي
تحتوي على خليط من الحبوب والبندق والفواكه المجففة؛ المستحضرات إلعداد الكعك؛ البيتزا
ومستحضرات البيتزا؛ البوظة؛ العسل والدبس؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح والخردل؛
الخل والصلصات )توابل(؛ البھارات؛ الثلج

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
169974
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee
flour and preparations made from cereals, bread, bread
substitutes and other bread products; snacks made from
cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
;chocolate-based products or products containing chocolate
bakery products; chocolate creams; cocoa based creams in the
form of spreads; rice snacks; rice cake snacks; fruit cake
snacks, snack bars containing a mixture of grains, nuts and
dried fruit; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for pizzas; ice-cream; honey, treacle; yeast,
;)baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments
spices; ice
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تاريخ ايداع الطلب:

24/02/2020

اسم طالب التسجيل:

كمال محمد زكريا احمد النتشة

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Kamal Mohammad Zakria
Alnatsheh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-qadesya st .6, P.O.Box: 415210,
11145

عمان-جبل الجوفة ش القادسية  ، ٦ص.ب,٤١٥٢١٠:
١١١٤٥
ص.ب  ١١١٤٥ -٤١٥٢١٠عمان-جبل الجوفة ش القادسية ٦
١٦٩٨٩٠

24/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شوربه عدس سريعه التحضير  .شوفان سريع التحضير ,مفتول سريع التحضير

30

Applicant for
P.O.Box 415210 -11145 Amman-qadesya
Correspondence
st .6
Trademark
169890
Class
30

Goods/Services
| Instant Lentils soup , , Instant Oats ,
Instant Maftool
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

04/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة فرسان لألغذية والمنتجات االستھالكية المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

& Forsan Foods
Consumer Products Co.
Ltd
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 8103, Riyadh 11482, Saudi
Arabia

ص  .ب ٨١٠٣ :الرياض  ١١٤٨٢المملكة العربية السعودية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧٠٠١٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات
العجين الجاھزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة
من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاتي والكاكاو
والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام
)اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل
والفشار, .

04/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
170013
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey,
Popcorn. ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة كرشد ألعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية ذ.م.م

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

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الكويت ،غرب ابو فطيرة الحرفيه الخدميه ،قسيمة )،(٢٨٢
محل ) ،(٣+٢الدور االرضي
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٧٣٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توابل وتوابل منكھة وصلصات وبھارات وصلصات للسلطة.

03/03/2020

Date of

Applicant Name:

& Crushed For Packing
Packaging Foodstuff Co.
W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
& Applicant Address Kuwait, West Abo Fatera Industrial
Service, Plot (282), Shop (2+3), Ground
Level
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169738
Class
30

Trademark

Goods/Services
Spices, seasonings, sauces, condiments, dressings for salad.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

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

ش.ذ.م.م .صوبكو
جزائر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المنطقة الصناعية محل رقم  ٢٩بلدية الخروبة والية بومرداس-
الجزائر
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٦٩٧٩٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات ،البسكويت المسطح )كوكيز( ،الشوكوالتة.
اشتراطات خاصة :المطالبة باللون األحمر

03/03/2020

Date of

Applicant Name:
SARL SOBCO
Nationality
: ALGERIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Allotment N° 29, zone industrial
Kherouba- Boumerdes – Algeria
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169797
Class
30

Trademark

Goods/Services
Confectionery; cookies; chocolate.
Special condition: Claiming Red color
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تاريخ ايداع الطلب:

10/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الم باء لالستثمارات الدوليه

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

االردن
ذ  .م .م
عمان /الجاردنز  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٥٤٢٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٥٤٢٦عمان /الجاردنز

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٢٩

اعالن الجريدة الرسمية

10/03/2020

Date of

Applicant Name:

iam and ba'a for
international investments
co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / jardenz , P.O.Box: 5426, 11953

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االرز  ،القھوة  ،الشاي  ،السكر ،الكاكاو  ،حلويات  ،شوكوالته  ،معكرونه  ،سباجيتي ،
شعيريه  ،الطحين  ،البسكويت  ،شيبس الذره

30

Applicant for
P.O.Box 5426 -11953 amman / jardenz
Correspondence
Trademark
170029
Class
30

Goods/Services
rice , coffee , tea , sugar , coaco , sweets , chocoalte , macaroni
,vermiehilli , flour , biscuites . corn chips
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

11/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة كمباج العالمية للتجارة واالستثمار ذ.م.م /محالت بجالي

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

االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

عمان  -شارع الحزام الدائري خلف جمرك عمان ،
ص.ب١١١٩١ ,٩٢٢٧:
ص.ب  ١١١٩١ -٩٢٢٧عمان  -شارع الحزام الدائري خلف
جمرك عمان
30
الصنف
١٦٩٧٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاي

11/03/2020

Date of

Applicant Name:

COMBAJ
INTERNATIONAL
COMPANY FOR TRADE
AND INVESTMENT /
BAJJALI STORES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN - AL -HEZAM AL DA'ARI ,
P.O.Box: 9227, 11191
Applicant for
 P.O.Box 9227 -11191 AMMAN - ALCorrespondence
HEZAM AL DA'ARI
Trademark
169782
Class
30

Goods/Services
TEA
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

ايتال فوود اي ايه دي
بلغاريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠تراكياسكا ستريت ٩٧٠٠ ،شومين ،بلغاريا ،

ص.ب  ١١١٩١ -٩١١٧٧٣اللويبدة شارع الرزاز بنارية رقم
 ٨الدور ١
30
الصنف
١٦٩٧٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات؛ الحلويات السكرية ،الدقيق ،ومستحضرات الحبوب؛ وبسكويت الويفروبسكويت
الويفر بالشوكوالتة وبسكويت الويفر والكعك المحلى ,المحشو ؛ وبسكويت الويفر المغلف
بالشوكوالتة ،و الكيك  ,والمرزبانية ،وحلوى البرالين بالويفر؛ وحلوى البرالين المصنوع
بالشوكوالتة ،وحلوى البرالين مع الحشوات السائلة وحلويات الشوكوالته ؛ والشوكوالتة.

15/03/2020

Date of

Applicant Name:
ITAL FOOD EAD
Nationality
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 Trakiyska Str., 9700 Shumen, Bulgaria,

Applicant for
P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al
Correspondence
razaz street building No 8 f 1
Trademark
169794
Class
30

Goods/Services
Confectionery; Sweetmeats [candy]; Flour; Preparations made
from cereals; Candy; Wafer biscuits; Chocolate wafers; Wafers
;with filling; Chocolate-coated wafers; Cookies; Cakes
;Marzipan; Wafered pralines; Pralines made of chocolate
Pralines with liquid filling; Chocolate desserts; Chocolates.
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Date of

08/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
shaher ali saleh othman
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/jabal al naser, P.O.Box: 1101,
11910
Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169906
Class
30

Goods/Services
chocolate, halvah, rice, chips cereal products , macaroons
pastry , vermicelli noodles , tea*, sugar*, corn flakes, coffee,
sweetmeats candy

08/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شاھر علي صالح عثمان
االردن
مؤسسة

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، جبل النصر/عمان

30

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٩٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 شعيرية نودلز,  معكرون معجنات,  رقائق منتجات حبوب, األرز, حالوة طحينية,الشوكوال
 حلويات سكرية, القھوة, رقائق ذرة,* السكر,* الشاي,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االفاق الريادية لصناعة القھوة وتجارتھا

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

االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

AL Afaq AL Riyadeya for
the coffee Industry And
Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil 8, P.O.Box: 7095, 11118

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اللوزة /عماره، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٠٩٥:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٠٩٥المدينة/الشارع
ش اللوزة /عماره٨
١٦٩٩٨٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي

عمان/المقابلين/
الصنف

02/07/2020

Date of

30

Applicant for
P.O.Box 7095 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil 8
Trademark
169985
Class
30

Goods/Services
Tea , Coffee
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تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االفاق الريادية لصناعة القھوة وتجارتھا

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

االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اللوزة /عماره، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٠٩٥:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٠٩٥المدينة/الشارع عمان/المقابلين/
ش اللوزة /عماره٨
30
الصنف
١٦٩٩٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشاي ,القھوة

02/07/2020

Date of

Applicant Name:

AL Afaq AL Riyadeya for
the coffee Industry And
Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil 8, P.O.Box: 7095, 11118
Applicant for
P.O.Box 7095 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil 8
Trademark
169982
Class
30

Goods/Services
Tea,Coffee
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Date of

21/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ragab Haneya and sons
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
P.O.Box 7716 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil8
Trademark
169675
Class
30

Goods/Services
coffee,tea,cocoa, sugar, rice, sweets candies, honet, treacle
baking powder, salt, vinegar,condiments, spices, biscuits وcorn
chips,semolina,halawa, vanilla yeast,chocolate, ice cream,
pastries,cereal preperation and cake

21/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رجب ھنية واوالده التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

، ٨عمارة/ ش اللوزه/ المقابلين/الشارع عمان/المدينة
١١١١٨ ,٧٧١٦:ب.ص
ش/ المقابلين/الشارع عمان/ المدينة١١١١٨ -٧٧١٦ ب.ص
٨عمارة/ اللوزه
30
الصنف
١٦٩٦٧٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, مسحوق الخبيز, الدبس, العسل, السكاكر, الحلويات, االرز, السكر, الكاكاو, الشاي,القھوة
, فانيال, حالوة طحينيه, سميد, شيبس الذره, البسكويت,  البھارات, التوابل, الخل,الملح
 مستحضرات الحبوب والكعك, المعجنات, البوظه, شوكوالته,خميره
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Date of

21/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ragab Haneya and sons
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
P.O.Box 7716 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil8
Trademark
169884
Class
30

Goods/Services
coffee,tea,cocoa, sugar, rice, sweets candies, honet, treacle
baking powder, salt, vinegar,condiments, spices, biscuits
corn chips,semolina,halawa, vanilla yeast,chocolate, ice cream,
pastries,cereal preperation and cake

21/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رجب ھنية واوالده التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

، ٨عمارة/ ش اللوزه/ المقابلين/الشارع عمان/المدينة
١١١١٨ ,٧٧١٦:ب.ص
ش/ المقابلين/الشارع عمان/ المدينة١١١١٨ -٧٧١٦ ب.ص
٨عمارة/ اللوزه
30
الصنف
١٦٩٨٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, مسحوق الخبيز, الدبس, العسل, السكاكر, الحلويات, االرز, السكر, الكاكاو, الشاي,القھوة
, خميره, فانيلد, حالوة طحينيه, سميد, شيبس الذره, البھارات البسكويت, التوابل, الخل,الملح
 مستحضرات الحبوب والكعك, المعجنات, البوظه,شوكوالته
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تاريخ ايداع الطلب:

03/12/2018

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

ال نورمانديس
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو دي الليري بي بيه  ٥٠٠ ١٤ ،٦٠٠٨٣فير ،فرنسا

ابوغزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
31
الصنف
١٦٩٦٧٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد الغذائية للحيوانات ،المشروبات للحيوانات األليفة ،وجبات للحيوانات.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان البنفسجي واألزرق واألبيض حسب النموذج
المودع لدى مسجل العالمات التجارية.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )(care
بمعزل عن العالمه

03/12/2018

Date of

Applicant Name:
LA NORMANDISE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address RUE DE L’ ALLIERE BP 60083, 14 500
VIRE, FRANCE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169670
Class
31

Trademark

Goods/Services
Foodstuffs for animals; Beverages for pets; Meal for animals.
Special condition: Claiming Colors purple,blue and white as per
the specimen filed at the Trademark Office
Disclaimer: Disclaimer: The registration of this mark does not
give owners the right to use word (care)if used separately from
the mark

235

تاريخ ايداع الطلب:

03/12/2018

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

ال نورمانديس
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو دي الليري بي بيه  ٥٠٠ ١٤ ،٦٠٠٨٣فير ،فرنسا

ابوغزالة للملكية الفكرية  -مبنى مجموعة طالل أبوغزالة
بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -االردن
١٦٩٦٧١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد الغذائية للحيوانات ،المشروبات للحيوانات األليفة ،وجبات للحيوانات.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان البنفسجي واألبيض حسب النموذج المودع لدى
مسجل العالمات التجارية

03/12/2018

Date of

Applicant Name:
LA NORMANDISE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address RUE DE L’ ALLIERE BP 60083, 14 500
VIRE, FRANCE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
Amman , Jordan
169671
Class
31
31

Trademark

Goods/Services
Foodstuffs for animals; Beverages for pets; Meal for animals.
Special condition: Claiming Colors purple and white as per the
specimen filed at the Trademark Office
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Date of

14/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ELEGANT Agricultural
products
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman Um Al-Summaq Khalda Mecca
Street Al Sablah Commercial Complex
250, P.O.Box: 1423337, 11814

Goods/Services
FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTS

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االنيقة للمنتجات الزراعية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

خلدا شارع مكة مجمع السابله التجاري- ام السماق- عمان
١١٨١٤ ,١٤٢٣٣٣٧:ب. ص، ٢٥٠
خلدا شارع- ام السماق-  عمان١١٨١٤ -١٤٢٣٣٣٧ ب.ص
مكة

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 1423337 -11814 AMMAN UM
SUMMAQ KHALDA MECCA STREET AL
SABLAH COMMERCIAL COMPLEX 250
169713
Class
31

14/10/2019

31

الصنف

١٦٩٧١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات الخضار والفواكه
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Date of

29/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Jannat Aden Farms
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address shouneh janobieh -king Hussein Birding
str, P.O.Box: 18110, 30
Applicant for
P.O.Box 18110 -30 shouneh janobieh Correspondence
king Hussein Birding str
Trademark
169696
Class
31

Goods/Services
citrus -fruit -fresh -plam trees -vegetables -fresh

29/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مزارع جنات عدن
االردن
 م. م. ذ

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

، شارع جسر الملك حسين- الشونة الجنوبية
٣٠ ,١٨١١٠:ب.ص

31

شارع جسر الملك-  الشونة الجنوبية٣٠ -١٨١١٠ ب.ص
حسين
الصنف
١٦٩٦٩٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
فواكه طازجه اشجار نخيل خضروات طازجة/ حمضات
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Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

kremona for trade and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910
Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169784
Class
31

Goods/Services
, vegetables, fresh, cereal seeds, unprocessed,olives, fresh,
fruit, fresh, almonds fruits , nuts fruits, garden herbs, fresh,
maize,malt for brewing and distilling,oats, lentils, fresh,
mushrooms, fresh, coconuts, locust beans, raw, peanuts fresh
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use (Green) separately form the
mark

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كريمونا للتجاره واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، ماركا/عمان

31

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريھص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٧٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 لوز, الطازجة، الفواكه, الزيتون الطازجه,  غير المعالج،بذور الحبوب, الطازجة،الخضروات
 شعير منبت) ملت( للتخمير, ذرة صفراء, أعشاب الحدائق الطازجة, ثمار الجوز فواكه, ثمر
, الخام، ثمار الخروب, جوز الھند, الفطر الطازجة, الطازجة، العدس, الشوفان, والتقطير
, الطازجة،الفول السوداني
(Green)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام كلمة:التنازل
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ليدر بيتفود ييم سانيي في تيجاريت انونيم سيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

LIDER PETFOOD YEM
SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Anadolu Cadessi, No: 41, Daire: 101,
Megapol Tower Bayrakli - Izmir / Turkey

أناضولو جاديسي ،نو ،١٤ :دايرى ،١٠١ :ميجابول تاور
بايراكلي  -ازمير /تركيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٠١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد الغذائية للحيوانات؛ طعام القطط؛ طعام الكالب؛ حبيبات أو خث لفراش القطط ،حبيبات
أو خث لفراش الحيوانات

09/02/2020

Date of

31

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170012
Class
31

Goods/Services
Animal foodstuffs, cat food, dog food, cat litter, animal litter
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

breeding for seeds
production
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ um alsimaq and khalda /
mamdouh alsarayrah street / building no
11, P.O.Box: 239, 11947

Goods/Services
seeds
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use the general and descriptive words separately
from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة تھجين النتاج البذور

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

١١  ام السماق و خلدا شارع ممدوح الصرايرة بناء رقم/ عمان
١١٩٤٧ ,٢٣٩:ب. ص،
 ام السماق و خلدا شارع/  عمان١١٩٤٧ -٢٣٩ ب.ص
١١ ممدوح الصرايرة بناء رقم

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 239 -11947 amman/ um alsimaq
and khalda / mamdouh alsarayrah street /
building no 11
169858
Class
31

27/02/2020

31

الصنف

١٦٩٨٥٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بذور
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

22/04/2019

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

شركة االلبان االردنية المساھمة العامة المحدودة
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

شارع مكة عمارة البنك التجاري ١٨١ط، ٢
ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٧٢٤٨:
ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٧٢٤٨شارع مكة عمارة البنك التجاري
١٨١ط٢
32
الصنف
١٦٩٩٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه ,المياه الغازية ,مياه معدنية

22/04/2019

Date of

Applicant Name:
Jordan Dairy Co LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Mecca str commercial Bank Building ,
P.O.Box: 927248, 11190
Applicant for
P.O.Box 927248 -11190 Mecca str
Correspondence
commercial Bank Building
Trademark
169903
Class
32

Goods/Services
water ,carbonated water,aerated water , mineral water
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

22/04/2019

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

شركة االلبان االردنية المساھمة العامة المحدودة
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

شارع مكة عمارة البنك التجاري ١٨١ط، ٢
ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٧٢٤٨:
ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٧٢٤٨شارع مكة عمارة البنك التجاري
١٨١ط٢
32
الصنف
١٦٩٩٠٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه ,المياه الغازية ,مياه معدنية

22/04/2019

Date of

Applicant Name:
Jordan Dairy Co LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Mecca str commercial Bank Building ,
P.O.Box: 927248, 11190
Applicant for
P.O.Box 927248 -11190 Mecca str
Correspondence
commercial Bank Building
Trademark
169902
Class
32

Goods/Services
Wáter, carbonated water/aerated wáter ,mineral water
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Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
J&B LIMITED
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Market ,yamraj Building ,rd floor٣
,Road TOWN ,٣١٧٥Box .O.P ,Square
.British Virgin Islands ,TORTOLA ,

Goods/Services
Aerated water, Beer, Beer wort, Beverages (Non-alcoholic-),
Beverages (Preparations for making- Fruit juice -Non)beverages
,Fruit nectars ,Fruit juices ,alcoholic-non ,Cocktails ,(-alcoholic
,,Malt wort ,alcoholic-nonNon-alcoholic beverages, Nonalcoholic fruit extracts, Non-alcoholic fruit juice beverages,
Table Energy,watersdrink

:تاريخ ايداع الطلب

جي اند بي ليمتد
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

، ٣١٧٥ .ب. ص،  ساحة السوق- مبنى يامراج، الطابق الثالث
. جزر فيرجن البريطانية،  تورتوال، رود تاون
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
169792
Class
32

13/10/2019

32

الصنف

١٦٩٧٩٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, مستحضرات لتحضير المشروبات, مشروبات غير كحولية, ماء الشعير, بيرة, مياه غازية
 شراب فواكه, عصائر فواكه, مشروبات عصير فواكه غير كحولية,كوكتيالت غير كحولية
 مشروبات, خالصات فواكه غير كحولية, مشروبات غير كحولية, ماء شعير,غير كحولي
 مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع( مشروبات الطاقة,عصير فواكه غير كحولية
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Date of

15/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Century Business Holding
SAL
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address lebanon/zouk Mosbeh, INDUSTRIAL CITY/
AL-Badawi street , P.O.Box: 90729
Applicant for
P.O.Box 921409-11192Amman -Abdulah
Correspondence
alasbah street
Trademark
169688
Class
32

Goods/Services
Beer, mineral and sparkling water and other non-alcoholic
drinks, fruit drinks and fruit juices, syrup and other preparations
for making beverages especially non- alcoholic aloe vera,
appetite opening drinks, non-alcoholic drinks, preparations for
beverages, non-alcoholic apple juice, Non-alcoholic cocktails,
beverage extracts, non- alcoholic fruit extracts, non-alcoholic
fruit juice drinks, fruit juice, non-alcoholic fruit nectar,
honey-based non-alcoholic drinks, frequent drinks, lemonade,
powders for fizzy drinks,fruit juices, fruit juice concentrated for
beverages, fruit juice centered to make lemonade,
tomato juice drinks, vegetable juice drinks, whey drinks

15/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ل.م.شركة سنتوري بيزنس ھولدينغ ش

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

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

، شارع البدوي/المدينة الصناعية،ذوق مصبح/ لبنان
٩٠٧٢٩:ب.ص

شارع عبدﷲ االصبح-  عمان-١١١٩٢ -٩٢١٤٠٩ ب.ص
32

الصنف

١٦٩٦٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيرة« مياه معدنية وغازية وغيرھا من المشروبات غير الكحولية؛ مشرويات الفواكه
وعصائر الفاكھة« شراب وغيرھا من المستحضرات لصنع المشروبات بخاصة مشروب
«األلوة فيرا غير الكحولي« مشروبات فاتحة للشھية غير حولية« مشرويات غير كحولية
مستحضرات لتحضير المشرويات؛ عصير تفاح غير كحوليء كوكتيالت غير كحولية
خالصات لتحضير المشرويات« خالصات فواكه غير كحولية« مشرويات عصير فواكه غير
 رحائق فواكه غير كحوليء؛ مشروبات غير كحولية أساسھا العسل؛.كحولية« عصير فواكه
مشرويات تواترية« ليموناضة؛ مساحيق للمشروبات الفوارة« عصائر فواكه«؛ عصير فاكھة
مركز لعمل المشرويات؛« عصير فاكھة مركز لعمل الليموناضة؛ عصير طماطم ]مشرويات[؛
.عصير خضراوات ]مشرويات[؛ مشروبات مصل اللبن
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

اسم طالب التسجيل:

رين بيفيريج كومباني ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٥٤٧ان .نولز افي ،.لوس أنجلوس ،كاليفورنيا ، ٩٠٠٦٣
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
١٧٠٠٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات الطاقة ،المشروبات الغازية والمرطبات ،المشروبات الرياضية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٥٦٨١٧٠/٨٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/٠٦ :

27/01/2020

Date of

Applicant Name:

Reign Beverage Company
LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170005
Class
32

Trademark

Goods/Services
Energy drinks; Soft drinks; Sports drinks.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/568170
Claim Date: 06/08/2019
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Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ameed Food Industries
w.l.l.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan- Sweifieh- Ali Nasouh Al
Tahir St - Building No. 31, P.O.Box:
921100, 11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169739
Class
32

Goods/Services
Aerated water; Aerated water (Preparations for making –); Beer;
Beverages (Non-alcoholic –); Beverages(Non-alcoholic honeybased-); Beverages (Preparations for making –); Cocktails, nonalcoholic; Fruit juices; Lemonades; Non-alcoholic beverages;
Soda water; Waters [beverages]; Soft drinks flavored with tea;
Coffee-flavored soft drinks; Non-alcoholic beverages flavored
with coffee.

29/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

العميد للصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

 عمارة- األردن – الصويفية – شارع علي نصوح الطاھر،عمان
١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:ب. ص، ٣١ رقم
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
32
الصنف
١٦٩٧٣٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات )مشروبات غير، بيرة،( مياه غازية )مستحضرات تصنيع مياه غازية،مياه غازية
 مشروبات )مستحضرات،( مشروبات )مشروبات غير كحولية أساسھا العسل،(كحولية
 عصائر ليمون، عصائر فاكھة، عصائر كوكتيل مختلطة غيركحولية،(لتصنيع المشروبات
 مشروبات غازية،[ مياه ]مشروبات، ماء الصودا، مشروبات غير كحولية،محالة بالسكر
. مشروبات غير كحولية بنكھة القھوة، مشروبات غازية بنكھة القھوة،بنكھة الشاي
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Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

kremona for trade and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910
Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169783
Class
32

Goods/Services
powders for effervescing beverages, cocktails, non -alcoholic,
essences for making non-alcoholic beverages, isotonic
beverages, mineral water beverages , aerated water, fruit juices,
non-alcoholic beverages, sherbets beverages , soda water
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use (Green) separately form the
mark

32

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كريمونا للتجاره واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,١١٠١:ب. ص، عمان ويحق لھا فتح فروع داخل المملكة
١١٩١٠
١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٧٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مركزات لتحضير, خلطات المشروبات غير الكحولية,مساحيق للمشروبات الفوارة
, مياه غازية,  مياه معدنية مشروبات, المشروبات التواترية,المشروبات غير الكحولية
, ماء الصودا,  الشربات مشروبات, المشروبات غير الكحولية,عصائر فواكه
(Green)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام كلمة:التنازل
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة

248

Date of

12/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

zeyad Mhawi Ibrahim
yaseen
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address mafraq, P.O.Box: 852613, 11185
Applicant for
P.O.Box 852613 -11185 AmmanCorrespondence
Alshmisani Abed Al Hameed Shoman St
Trademark
169990
Class
32

Goods/Services
Preparations for the manufacture of syrups and juices from
licorice, carob powder and tamarind powder, syrups for
lemonade, syrups for beverages, fruit juices, preparations for
making beverages, non-alcoholic beverages, cocktails, nonalcoholic

12/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

زياد مھاوي ابراھيم ياسين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

١١١٨٥ ,٨٥٢٦١٣:ب. ص، المفرق
 الشميساني شارع عبد- عمان١١١٨٥ -٨٥٢٦١٣ ص ب
الحميد شومان
32
الصنف
١٦٩٩٩٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات لصناعة االشربه والعصائر من العرقسوس ومسحوق ومركز الخروب ومسحوق
 مستحضرات, عصائر فواكه, مركزات المشروبات, مركزات الليموناضة,ومركز التمر ھندي
 غير الكحولية، خلطات المشروبات, المشروبات غير الكحولية,إعداد المشروبات
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تاريخ ايداع الطلب:

17/10/2019

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

جي إس إتش تريدماركس ليمتد
قبرص
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أفروديتيس ،٢٥ ،سكند فلور ،أوفيس  ،٢٠٤نيقوسيا ،قبرص

17/10/2019

Applicant Name:
GSH Trademarks Limited
Nationality
: CYPRUS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia,
Cyprus

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169813
Class
33
33
الصنف
١٦٩٨١٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
براندي )شراب مُسكر(؛ نبيذ؛ ويسكي؛ فودكا؛ جين )نبيذ مُسكر(؛ ليكيور )نبيذ محلى معطر(؛
رم )شراب مُسكر(

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Brandy; wine; whisky; vodka; gin; liqueurs; rum
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تاريخ ايداع الطلب:

17/10/2019

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

جي إس إتش تريدماركس ليمتد
قبرص
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أفروديتيس ،٢٥ ،سكند فلور ،أوفيس  ،٢٠٤نيقوسيا ،قبرص

17/10/2019

Applicant Name:
GSH Trademarks Limited
Nationality
: CYPRUS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia,
Cyprus

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169815
Class
33
33
الصنف
١٦٩٨١٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
براندي )شراب مُسكر(؛ نبيذ؛ ويسكي؛ فودكا؛ جين )نبيذ مُسكر(؛ ليكيور )نبيذ محلى معطر(؛
رم )شراب مُسكر(

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Brandy; wine; whisky; vodka; gin; liqueurs; rum
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تاريخ ايداع الطلب:

17/10/2019

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

جي إس إتش تريدماركس ليمتد
قبرص
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أفروديتيس ،٢٥ ،سكند فلور ،أوفيس  ،٢٠٤نيقوسيا ،قبرص

17/10/2019

Applicant Name:
GSH Trademarks Limited
Nationality
: CYPRUS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia,
Cyprus

سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
SMAS Intellectual Property P.O.Box
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169814
Class
33
33
الصنف
١٦٩٨١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
براندي )شراب مُسكر(؛ نبيذ؛ ويسكي؛ فودكا؛ جين )نبيذ مُسكر(؛ ليكيور )نبيذ محلى معطر(؛
رم )شراب مُسكر(

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Brandy; wine; whisky; vodka; gin; liqueurs; rum
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تاريخ ايداع الطلب:

17/10/2019

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

جي إس إتش تريدماركس ليمتد
قبرص
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أفروديتيس ،٢٥ ،سكند فلور ،أوفيس  ،٢٠٤نيقوسيا ،قبرص

17/10/2019

Applicant Name:
GSH Trademarks Limited
Nationality
: CYPRUS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia,
Cyprus

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169812
Class
33
33
الصنف
١٦٩٨١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
براندي )شراب مُسكر(؛ نبيذ؛ ويسكي؛ فودكا؛ جين )نبيذ مُسكر(؛ ليكيور )نبيذ محلى معطر(؛
رم )شراب مُسكر(

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Brandy; wine; whisky; vodka; gin; liqueurs; rum
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الضياغم للوكاالت التجارية

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:

Al-Dayaghem for Trading
Agencies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Al Bayader,Al Rawnaq, P.O.Box:
144293, 11814

عمان  -البيادر  -حي الرونق ش.الناصية ،
ص.ب١١٨١٤ ,١٤٤٢٩٣:
ص.ب  ١١٨١٤ -١٤٤٢٩٣عمان  -البيادر  -حي الرونق
١٦٩٧٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معسل ،سجائر ،تمباك ،اعواد ثقاب

03/03/2019

Date of

الصنف

34

Applicant for
P.O.Box 144293 -11814 Amman - Al
Correspondence
Bayader
Trademark
169726
Class
34

Goods/Services
mugs, cigarettes, tambac, matches
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تاريخ ايداع الطلب:

31/07/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة كونكشن زون للتجارة العامة 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

حارة حريك ،الشارع العام ،سنتر حطيط ،طابق الثاني ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
34
الصنف
١٦٩٨٠٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ غاليين االرجيلة )التبغ الخاص بالغليون الشبيه باالرجليه( والتبغ وأوعية التبغ وأكياس
تبغ ومنافض السجائرللمدخنيين وعلب سيجار وتبغ المضغ وعلب الغاز لوالعات السيجار
والسجائر والسيجار الرفيع والسيجار وأعشاب التدخين ومباسم حماالت السجائر وغاليين
التبغ )تبغ خاص بالغليون( ووالعات للمدخنين وغاليين التبغ )تبغ خاص بالغليون( ووالعات
للمدخنين وعلب الثقاب )الكبريت( وأكياس تبغ وأدوات تنظيف غاليين التبغ )الغليون( وعلب
السجائر.

31/07/2019

Date of

Applicant Name:

Connection Zone General
Trading Company S.A.L
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hart Hreik, Main street, Center Huteit
Commercial, Second Floor, Lebanon
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169802
Class
34

Trademark

Goods/Services
Hookah pipe tobacco, Tobacco, Tobacco jars, Tobacco
pouches, Ashtrays for smokers, Cases (Cigar—), Chewing
tobacco, Cigar lighters (Gas containers for—), Cigarettes,
Cigarillos, Cigars, Herbs for smoking, Mouthpieces for cigarette
holders, Tobacco pipes, Smokers (Lighters for—), Pipes
(Tobacco—), Lighters for smokers, Match boxes, Pouches
(Tobacco—), Pipe cleaners for tobacco pipes, Cigarette cases.
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Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
J&B LIMITED
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3rd floor, yamraj Building,

Market Square, P.O.Box 3175,
Road TOWN, TORTOLA, British
Virgin Islands.

Goods/Services
Cigarettes; Cigars, Filters (Cigarette-), Pipes (Tobacco, Pouches
(Tobacco-), Tobacco jars, Smokers (Lighters Filters ,(-for
Cigarettes containing tobacco ,(-Cigarette)substitutes, not for
medical purposes. Cases Herbs for smoking ,(-Cigarette)

:تاريخ ايداع الطلب

جي اند بي ليمتد
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

، ٣١٧٥ .ب. ص،  ساحة السوق- مبنى يامراج، الطابق الثالث
. جزر فيرجن البريطانية،  تورتوال، رود تاون

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
169793
Class
34

13/10/2019

34

الصنف

١٦٩٧٩٣

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فالتر, والعات للمدخنين, أكياس تبغ أوعية تبغ, غاليين تبغ, فالتر للسجائر, سيجار,سجائر
 أعشاب للتدخين, علب سجائر, سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليس لغايات طبية,للسجائر
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Date of

26/12/2019

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.
Special condition: Claiming Colors Red, Gold, White and Silver
as per the specimen filed at the Trademark Office.

: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 مص/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
169679
Class
34

26/12/2019

34

الصنف

١٦٩٦٧٩

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
 األبيض والفضي حسب النموذج, الذھبي, العالمة محددة باأللوان األحمر:اشتراطات خاصة
.المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

20/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

20/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

تكسون العالمية للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

TXON INTERNATIONAL
FOR GENERAL TRADING
CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/swifiya, P.O.Box: 1101, 11910

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، الصويفيه/عمان

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
169718
Class
34

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٦٩٧١٨

Goods/Services
electronic cigarettes, cigarettes, lighters for smokers, tobacco
pipes, cigars, cigarillos, liquid solutions for use in electronic
cigarettes

34

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, السيجار الرفيع, السيجار, غاليين التبغ, والعات للمدخنين, السجائر,السجائر اإللكترونية
المحاليل السائلة المستخدمة في السجائر األلكترونية
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Date of

13/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Yunnan Tobacco
International Co., Ltd

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 345 Panjing Street, Panlong District,
Kunming 650225, Yunnan, China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169926
Class
34

Goods/Services
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco
products; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held
machines for making cigarettes; cigarette tubes; cigarette
filters; cigarette papers; electronic cigarettes; liquids for
electronic cigarettes; matches and smokers' articles.

13/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.يونان توباكو انترناشيونال كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،٦٥٠٢٢٥  كونمينغ، بانلونغ دستريكت، بانجينغ ستريت٣٤٥
 الصين،يونان
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
١٦٩٩٢٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل التبغ الشيء منھا ألغراض طبية أو، منتجات التبغ،التبغ سواء مصنع أو غير مصنع
، أنابيب السجائر، آالت يدوية لصنع السجائر، السيجار، السيجار الصغير، السجائر،عالجية
( السوائل )المحاليل، السجائر اإللكترونية، أوراق السجائر،مرشحات )فالتر( السجائر
. اعواد الثقاب وأدوات المدخنين،للسجائر اإللكترونية
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Date of

13/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Yunnan Tobacco
International Co., Ltd

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 345 Panjing Street, Panlong District,
Kunming 650225, Yunnan, China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169925
Class
34

Goods/Services
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco
products; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held
machines for making cigarettes; cigarette tubes; cigarette
filters; cigarette papers; electronic cigarettes; liquids for
electronic cigarettes; matches and smokers' articles.

13/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.يونان توباكو انترناشيونال كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،٦٥٠٢٢٥  كونمينغ، بانلونغ دستريكت، بانجينغ ستريت٣٤٥
 الصين،يونان
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
١٦٩٩٢٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل التبغ الشيء منھا ألغراض طبية أو، منتجات التبغ،التبغ سواء مصنع أو غير مصنع
، أنابيب السجائر، آالت يدوية لصنع السجائر، السيجار، السيجار الصغير، السجائر،عالجية
( السوائل )المحاليل، السجائر اإللكترونية، أوراق السجائر،مرشحات )فالتر( السجائر
. اعواد الثقاب وأدوات المدخنين،للسجائر اإللكترونية
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

sami shraim and sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ arar 213 st., P.O.Box: 340570,
11134

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سامي شريم و اوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:ب. ص، ٢١٣/ شارع عرار/عمان

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

٢١٣/ شارع عرار/ عمان١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 amman/ arar 213
Correspondence
st.
Trademark
169777
Class
34

Goods/Services
cigarettes and tobacco

34

الصنف

١٦٩٧٧٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجائر و تبغ
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

sami shraim and sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ arar 213 st., P.O.Box: 340570,
11134

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سامي شريم و اوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:ب. ص، ٢١٣/ شارع عرار/عمان

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

٢١٣/ شارع عرار/ عمان١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 amman/ arar 213
Correspondence
st.
Trademark
169947
Class
34

Goods/Services
cigarettes and tobacco

34

الصنف

١٦٩٩٤٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجائر و تبغ
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

sami shraim and sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ arar 213 st., P.O.Box: 340570,
11134

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سامي شريم و اوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:ب. ص، ٢١٣/ شارع عرار/عمان

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

٢١٣/ شارع عرار/ عمان١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 amman/ arar 213
Correspondence
st.
Trademark
169778
Class
34

Goods/Services
cigarettes and tobacco

34

الصنف

١٦٩٧٧٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجائر و تبغ
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

sami shraim and sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ arar 213 st., P.O.Box: 340570,
11134

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سامي شريم و اوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:ب. ص، ٢١٣/ شارع عرار/عمان

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

٢١٣/ شارع عرار/ عمان١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 amman/ arar 213
Correspondence
st.
Trademark
169776
Class
34

Goods/Services
cigarettes and tobacco

34

الصنف

١٦٩٧٧٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجائر و تبغ
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

sami shraim and sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ arar 213 st., P.O.Box: 340570,
11134

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سامي شريم و اوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:ب. ص، ٢١٣/ شارع عرار/عمان

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

٢١٣/ شارع عرار/ عمان١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 amman/ arar 213
Correspondence
st.
Trademark
169773
Class
34

Goods/Services
cigarettes and tobacco

34

الصنف

١٦٩٧٧٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجائر و تبغ
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

sami shraim and sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ arar 213 st., P.O.Box: 340570,
11134

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سامي شريم و اوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:ب. ص، ٢١٣/ شارع عرار/عمان

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

٢١٣/ شارع عرار/ عمان١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 amman/ arar 213
Correspondence
st.
Trademark
169774
Class
34

Goods/Services
cigarettes and tobacco

34

الصنف

١٦٩٧٧٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجائر و تبغ
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

sami shraim and sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ arar 213 st., P.O.Box: 340570,
11134

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سامي شريم و اوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:ب. ص، ٢١٣/ شارع عرار/عمان

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

٢١٣/ شارع عرار/ عمان١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 amman/ arar 213
Correspondence
st.
Trademark
169775
Class
34

Goods/Services
cigarettes and tobacco

34

الصنف

١٦٩٧٧٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجائر و تبغ
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

14/06/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد موسى سليمان ابو خروب

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة  /الشارع
١١١٩٢

Applicant Name:

mohammad mousa
suliman abu kharoub
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street zarqa/birain, P.O.Box: 921905,
11192

الزرقاء /بيرين  ،ص.ب,٩٢١٩٠٥:

ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١٩٠٥المدينة  /الشارع
/بيرين
الصنف
١٦٩٩٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ,االراجيل  ,ادوات المخنين,المعسل

14/06/2020

Date of

الزرقاء
34

Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 city/street
Correspondence
zarqa/birain
Trademark
169994
Class
34

Goods/Services
Tobacco,hookah,smokers articals,molassess

268

Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

abed al hafez al odwan
and partner
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street zarqa/al hashemiya, P.O.Box:
323, 77110

14/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة عبدالحافظ العدوان وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
٧٧١١٠ ,٣٢٣:ب. ص، الھاشمية/ الشارع الزرقاء/المدينة

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

الھاشمية/ الشارع الزرقاء/ المدينة٧٧١١٠ -٣٢٣ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 323 -77110 city/street zarqa/al
Correspondence
hashemiya
Trademark
169874
Class
34

Goods/Services
molasses
Special condition: the registration of this trademark is pursuant
to the provision of cricle (21) parghraph (3) of the trademarks
law

34

الصنف

١٦٩٨٧٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المعسل
(من قانون٣) ( فقرة٢١) ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام الماده:اشتراطات خاصة
العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

07/05/2018

اسم طالب التسجيل:

شركة لھا لالزياء واالستثمار

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:

Laha for fashion and
investment co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / swifiya , P.O.Box: 470417, 11180

عمان  /الصويفية  /ش الوكاالت  ،ص.ب,٤٧٠٤١٧:
١١١٨٠
ص.ب  ١١١٨٠ -٤٧٠٤١٧عمان  /الصويفية  /ش الوكاالت
١٦٩٧٦٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة االلبسه

07/05/2018

Date of

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 470417 -11180 amman / swifiya
Correspondence
Trademark
169767
Class
35

Goods/Services
clothing trading

270

Date of

14/10/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CCBP LTD
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11th Floor, Two Snow Hill, Queensway,
Birmingham, England B4 6WR, United
Kingdom,

Goods/Services
Chartered accountancy business services; management
consultancy; auditing, accountancy, accounting; preparation of
accounts; business accounts management; business advice
relating to accountancy; preparation and maintenance of
computerized accounting; management accounting;
preparations of statements of accounts; provision of
information relating to accounts; providing of reports relating to
accounting information; school fee accounting services and
school fee costs accounting services; compilation and
provision of commercial and business information and advice;
tax advice and assessments; preparation of tax assessments;
taxation advice, planning and consultancy; book-keeping;
business insolvency services; business management advisory
services; research and information services relating to
accountancy; professional advice relating to audit,
accountancy, VAT, personal and corporate taxation and
corporate finance and corporate recovery; management
consultancy relating to business; preparation of reports relating
to all the aforesaid services; secretarial services; provision of
initial company secretarial services on company formation;
payroll advisory services; company secretarial services; payroll
processing services; personnel recruitment services;
recruitment and human resources services; strategic business
consultancy; provision of nominee company directors;
provision of non-executive company directors; forensic
accounting; professional consultancy services relating to
administration and receivership.

:تاريخ ايداع الطلب

سي سي بي بيه ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية
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الصنف

١٦٩٩٥٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات أعمال المحاسبة القانونية؛ االستشارات االدارية؛ خدمات تدقيق الحسابات وخدمات
المحاسبة وخدمات المحاسبة؛ إعداد الحسابات؛ إدارة الحسابات التجارية؛ المشورة التجارية
المتعلقة بالمحاسبة؛ إعداد وصيانة المحاسبة المحوسبة؛ المحاسبة اإلدارية؛ إعداد الكشوفات
للحسابات؛ توفير المعلومات المتعلقة بالحسابات؛ توفير التقارير المتعلقة بالمعلومات
المحاسبية؛ خدمات محاسبة الرسوم المدرسية وخدمات محاسبة تكاليف الرسوم المدرسية؛
تجميع وتقديم المعلومات والنصائح التجارية ولألعمال؛ المشورة والتقييم الضريبي؛ إعداد
التخمينات الضريبية؛ خدمات تقديم النصائح حول الضرائب والتخطيط واالستشارة؛ خدمات
مسك الدفاتر؛ خدمات إفالس األعمال؛ خدمات المشورة اإلدارية لألعمال؛ خدمات البحوث
والمعلومات المتعلقة بالمحاسبة؛ المشورة المھنية المتعلقة بالتدقيق وخدمات المحاسبة
وضريبة القيمة المضافة وضرائب األشخاص والشركات وتمويل الشركات واسترداد
الشركات؛ االسنشارات اإلدارية المتعلقة باألعمال؛ إعداد التقارير المتعلقة بجميع الخدمات
المذكورة آنفا؛ الخدمات السكرتارية؛ توفير خدمات سكرتارية للشركة األولية في تشكيل
الشركة؛ الخدمات االستشارية للرواتب؛ خدمات السكرتارية للشركات؛ خدمات تجھيز كشوف
المرتبات؛ خدمات تعيين الموظفين؛ خدمات التوظيف والموارد البشرية؛ إستراتيجيات األعمال
اإلستشارية؛ توفير المرشحين لمناصب مدراء الشركة؛ توفير مدراء الشركات غير التنفيذيين؛
.المحاسبة الجنائية؛ الخدمات االستشارية المھنية المتعلقة باإلدارة والحراسة القضائية
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تاريخ ايداع الطلب:
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اسم طالب التسجيل:

ھانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Hangzhou Ezviz Network
Co. Ltd.

اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المرتبطة ببيع البضائع المذكورة في الفئة
 ٧والفئة  ٩والفئة  ١١والفئة ١٤؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة
المرتبطة ببيع معدات الكمبيوتر وملحقاتھا وأجھزة الترفيه المنزلي باإلضافة إلى
السلع التالية ،وھي أجھزة معالجة البيانات ،أجھزة ذاكرات الكمبيوتر ،برامج
مسجلة لتشغيل الكمبيوتر ،وأجھزة ملحقة بالكمبيوتر ،وبرمجيات كمبيوتر
ً
مسجّ لة ،ومعالجات بيانات صغيرة ،شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[؛ وحدات
معالجة مركزية ،بطاقات الدارات المتكاملة ،بطاقات ذكية )بطاقات الدارات
المتكاملة( ،برامج الكمبيوتر المسجلة ،منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل ،برامج
كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[ ،قارئات ]معدات معالجة بيانات[ ،مشغل ومضي
لناقل تتابعي مشترك؛ برامج المراقبة )برامج الكمبيوتر(؛ برنامج ألعاب
الكمبيوتر ،ملفات الموسيقى قابلة للتنزيل ،ملفات الفيديو القابلة للتنزيل ،عدادات،
مؤشرات الكمية ،العالمات بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع ،لوحات إعالنات
إلكترونية ،اللوحات اإلعالنية اإللكترونية ،إشارات إلكترونية مضيئة ،أضواء
وماضة ،أضواء إشارة ،لوحات إشارة مضيئة أو آلية إشارات ضوئية أو آلية،
أجھزة اتصال داخلي ،ھواتف فيديو ،معدات شبكة االتصاالت ،أجھزة راديو،
أجھزة رادار ،أجھزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات ،أجھزة مالحة
للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[ ،نظام تحديد الموقع العالمي ،أدوات االتصاالت
البصرية ،أدوات تسجيل  ،مسجالت فيديو ،كاميرات فيديو ،مشغالت وسائط
محمولة ،آلة دعاية ذاتية الحركة ،أجھزة استقبال الصوت والفيديو ،تطبيقات
إعداد أفالم التصوير السينمائي ،كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[ ،أجھزة قياس
السرعة ]للتصوير الفوتوغرافي[ ،أجھزة إضاءة ومّاضة ]للتصوير
الفوتوغرافي[ ،أدوات رصد ،أجھزة تعليم سمعية وبصرية ،كواشف ،أجھزة ضبط
السرعة للمركبات ،أجھزة ليزر )ليست لغايات طبية( ،أجھزة تمثيلية للقيادة
والتحكم بالمركبات ،أجھزة قياس كثافة السوائل ،مؤشرات درجة الحرارة ،أجھزة
وأدوات بصرية ،عدسات بصرية ،مواد الطاقة )األسالك والكابالت( ،أجھزة شبه
موصالت ،شاشات عرض الفيديو ،أجھزة التحكم عن بعد ،مجسات كھربائية،
منظمات الضوء )الكھربائية( ،أجھزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي،
أجھزة كھربائية لمنع السرقة ،أدوات إنذار ضد الحريق ،كواشف الدخان ،أجھزة
إنذار صوتية  ،أجھزة إنذار ،أقفال كھربائية ،طنانات ،أجھزة إنذار ضد السرقة،
نظارات ،خاليا غلفانية ،أجزاء بطاريات ،صور كرتونية متحركة ،أجھزة مراقبة
ذكية لألبواب بواسطة التعرف الى الوجه ،أقفال لألبواب بواسطة بصمة األصبع،
كاميرا لتسجيل لوحات القيادة ،أجراس ]أدوات إنذار[ ،أقراص تخزين ،قوابس
ومآخذ وأدوات توصيل أخرى ]وصالت كھربائية[ ،درع ومنصة للكاميرات،
بطاريات كھربائية ،جھاز توجيه ،روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة
الذكاء االصطناعي ،روبوتات للمراقبة األمنية ،منصات برامج الكمبيوتر ،مسجلة
أو قابلة للتنزيل ،أجھزة كمبيوتر قابلة لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس،
عصاة السلفي ]ذات قائمة واحدة تحمل باليد[ ،أجھزة إلكترونية لعرض األرقام،
أجھزة عرض الشرائح ،أجھزة عرض الشرائح ،لوحات مفاتيح كھربائية ،مفاتيح
كھربائية ،مفاتيح زمنية أتوماتيكية ،ثيرموستات )منظمات الحرارة( ،أنابيب
للتخاطب ،ميكروفونات ،خزائن للمكبرات الصوت ،لوحات تحكم  ،أجھزة مرسلة
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Goods/Services
Retail and wholesale services connected with the sale of goods in class
7, class 9, class 11 and class 14; retail and wholesale services
connected with the sale of computer equipment and peripherals and
home entertainment apparatus and with the following goods, namely,
data processing apparatus, computer memory devices, recorded
computer operating programs, computer peripheral devices, recorded
;computer software, microprocessors, monitors (computer hardware,
central processing unit (CPU), integrated circuit cards, smart cards
(integrated circuit cards), recorded computer programs, electronic
publications (downloadable), computer programs (downloadable
;software), readers (data processing equipment, USB flash disks
surveillance programs (computer programs); computer game software,
downloadable music files, downloadable video files, counters, quantity
indicators, electronic tags for goods, electronic notice boards,
electronic bulletin boards, luminous electronic indicators, blinkers
lights, signal lights, luminous or mechanical signal panels, luminous or
mechanical signals, intercommunications apparatus, video telephones,
network communications equipment, radio equipment, radar equipment,
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals, navigation
apparatus for vehicles (on-board computers), Global Positioning System
(GPS) devices, optical communication instruments, recording devices,
video recorders, camcorders, portable media players, self-motion
advertising machine, audio and video receivers, editing applications for
cinematographic films, cameras (photography), speed measuring
apparatus (photography), flashlights (photography), observation
instruments, audiovisual teaching apparatus, detectors, speed checking
apparatus for vehicles, lasers (not for medical purposes), simulators for
the steering and control of vehicles, hydrometers, temperature
indicators, optical apparatus and instruments, optical lenses, power
material (wires, cables), semiconductor apparatus, video display
screens, remote control devices, sensors (electric), light regulators
(electric), protection devices for personal use against accidents, theft
prevention installations (electric), fire alarms, smoke detectors, sound
alarms, alarms, electric locks, buzzers, anti-theft alarming apparatus,
eyeglasses, galvanic cells, accumulator cells, animated cartoons,
lookout (smart door viewer with face recognition), smart fingerprint door
lock, dashboard camera, bells [warning devices], hard disk, plugs,
sockets and other contacts [electric connections], shield and stand for
cameras, batteries (electric), router, humanoid robots with artificial
intelligence, security surveillance robots, computer software platforms
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(recorded or downloadable), wearable computers, selfie sticks [handheld monopods], electronic numeric displays, slide projectors /
transparency projection apparatus, switchboards, switches (electric),
time switches (automatic), thermostats, speaking tubes, microphones,
cabinets for loudspeakers, control panels, transponders, light dimmers
[regulators] (electric), air analysis apparatus, and network access
server; presentation of goods on communications media for retail and
wholesale purposes; administration of the business affairs of retail and
wholesale stores; business management consulting with relation to
strategy, marketing, production, personnel and retail and wholesale sale
matters; advertising, marketing and promotional services;
distributorship services connected with the sale of goods in class 7,
class 9, class 11 and class 14; distributorship services connected with
the sale of computer equipment and peripherals and home
entertainment apparatus and with the following goods, namely, data
processing apparatus, computer memory devices, recorded computer
operating programs, computer peripheral devices, recorded computer
software, microprocessors, monitors (computer hardware), central
processing unit (CPU), integrated circuit cards, smart cards (integrated
circuit cards), recorded computer programs, electronic publications
(downloadable), computer programs (downloadable software), readers
(data processing equipment), USB flash disks, surveillance programs
(computer programs), computer game software, downloadable music
files, downloadable video files, counters, quantity indicators, electronic
tags for goods, electronic notice boards, electronic bulletin boards,
luminous electronic indicators, blinkers lights, signal lights, luminous or
mechanical signal panels, luminous or mechanical signals,
intercommunications apparatus, video telephones, network
communications equipment, radio equipment, radar equipment, electrodynamic apparatus for the remote control of signals, navigation
apparatus for vehicles (on-board computers), Global Positioning System
(GPS) devices, optical communication instruments, recording devices,
video recorders, camcorders, portable media players, self-motion
advertising machine, audio and video receivers, editing applications for
cinematographic films, cameras (photography), speed measuring
apparatus (photography), flashlights (photography), observation
instruments, audiovisual teaching apparatus, detectors, speed checking
apparatus for vehicles, lasers (not for medical purposes), simulators for
the steering and control of vehicles, hydrometers, temperature
indicators, optical apparatus and instruments, optical lenses, power
material (wires, cables), semiconductor apparatus, video display
screens, remote control devices, sensors, electric, light regulators
(electric), protection devices for personal use against accidents, theft
prevention installations (electric), fire alarms, smoke detectors, sound
alarms, alarms, electric locks, buzzers, anti-theft alarming apparatus,
eyeglasses, galvanic cells, accumulator cells, animated cartoons,
lookout (smart door viewer with face recognition), smart fingerprint door
lock, dashboard camera, bells [warning devices], hard disk, plugs,
sockets and other contacts [electric connections], shield and stand for
cameras, batteries (electric), router, humanoid robots with artificial
intelligence, security surveillance robots, computer software platforms
(recorded or downloadable), wearable computers, selfie sticks [handheld monopods], electronic numeric displays, slide projectors /
transparency projection apparatus, switchboards, switches (electric),
time switches (automatic), thermostats, speaking tubes, microphones,
cabinets for loudspeakers, control panels, transponders, light dimmers
[regulators] (electric), and air analysis apparatus; network access server
import and export services; mediation and negotiation of contracts [for
others]; procurement services for others; business assistance,
management and administrative services; business analysis, research
and information services; demonstration of goods and services by
electronic means, also for the benefit of the so called teleshopping and
home shopping services; administration of consumer loyalty programs
Special condition: Color Claim: Blue, Green, Fuchsia, Orange, White

 خدمة، أجھزة تحليل الھواء، خافتات ]منظمات[ ]كھربائية[ للضوء،مجيبة
الوصول إلى الشبكة؛ عرض البضائع على وسائل التواصل لغايات البيع بالتجزئة
والبيع بالجملة؛ إدارة الشؤون التجارية لمحالت البيع بالتجزئة والبيع بالجملة؛
، والتسويق،استشارات إدارة األعمال التجارية فيما يتعلق باالستراتيجية
 والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة؛ خدمات اإلعالن والتسويق، والتوظيف،واإلنتاج
 والفئة٧ و الترويج؛ خدمات التوزيع المرتبطة ببيع البضائع المذكورة في الفئة
؛ خدمات التوزيع المرتبطة ببيع معدات الكمبيوتر١٤  والفئة١١  والفئة٩
 وھي أجھزة،وملحقاتھا وأجھزة الترفيه المنزلي باإلضافة إلى السلع التالية
، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، أجھزة ذاكرات الكمبيوتر،معالجة البيانات
ً
 ومعالجات بيانات،مسجّ لة
 وبرمجيات كمبيوتر،وأجھزة ملحقة بالكمبيوتر
 بطاقات، شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[؛ وحدات معالجة مركزية،صغيرة
 برامج الكمبيوتر،( بطاقات ذكية )بطاقات الدارات المتكاملة،الدارات المتكاملة
 برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة، منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل،المسجلة
 مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛،[ قارئات ]معدات معالجة بيانات،[للتنزيل
 ملفات الموسيقى،برامج المراقبة )برامج الكمبيوتر(؛ برنامج ألعاب الكمبيوتر
 العالمات، مؤشرات الكمية، عدادات، ملفات الفيديو القابلة للتنزيل،قابلة للتنزيل
 اللوحات اإلعالنية، لوحات إعالنات إلكترونية،بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع
 لوحات، أضواء إشارة، أضواء وماضة، إشارات إلكترونية مضيئة،اإللكترونية
 ھواتف، أجھزة اتصال داخلي،إشارة مضيئة أو آلية إشارات ضوئية أو آلية
 أجھزة، أجھزة رادار، أجھزة راديو، معدات شبكة االتصاالت،فيديو
 أجھزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر،إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات
 أدوات تسجيل، أدوات االتصاالت البصرية، نظام تحديد الموقع العالمي،[طبلوني
 آلة دعاية ذاتية، مشغالت وسائط محمولة، كاميرات فيديو، مسجالت فيديو،
 تطبيقات إعداد أفالم التصوير، أجھزة استقبال الصوت والفيديو،الحركة
 أجھزة قياس السرعة ]للتصوير،[ كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي،السينمائي
، أدوات رصد،[ أجھزة إضاءة ومّاضة ]للتصوير الفوتوغرافي،[الفوتوغرافي
 أجھزة، أجھزة ضبط السرعة للمركبات، كواشف،أجھزة تعليم سمعية وبصرية
 أجھزة، أجھزة تمثيلية للقيادة والتحكم بالمركبات،(ليزر )ليست لغايات طبية
 عدسات، أجھزة وأدوات بصرية، مؤشرات درجة الحرارة،قياس كثافة السوائل
 شاشات عرض، أجھزة شبه موصالت،( مواد الطاقة )األسالك والكابالت،بصرية
،( منظمات الضوء )الكھربائية، مجسات كھربائية، أجھزة التحكم عن بعد،الفيديو
، أجھزة كھربائية لمنع السرقة،أجھزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي
، أجھزة إنذار،  أجھزة إنذار صوتية، كواشف الدخان،أدوات إنذار ضد الحريق
 أجزاء، خاليا غلفانية، نظارات، أجھزة إنذار ضد السرقة، طنانات،أقفال كھربائية
 أجھزة مراقبة ذكية لألبواب بواسطة التعرف، صور كرتونية متحركة،بطاريات
 كاميرا لتسجيل لوحات، أقفال لألبواب بواسطة بصمة األصبع،الى الوجه
 قوابس ومآخذ وأدوات توصيل، أقراص تخزين،[ أجراس ]أدوات إنذار،القيادة
 جھاز، بطاريات كھربائية، درع ومنصة للكاميرات،[أخرى ]وصالت كھربائية
، روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة الذكاء االصطناعي،توجيه
، مسجلة أو قابلة للتنزيل، منصات برامج الكمبيوتر،روبوتات للمراقبة األمنية
 عصاة السلفي ]ذات،أجھزة كمبيوتر قابلة لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس
 أجھزة عرض، أجھزة إلكترونية لعرض األرقام،[قائمة واحدة تحمل باليد
، مفاتيح كھربائية، لوحات مفاتيح كھربائية، أجھزة عرض الشرائح،الشرائح
، أنابيب للتخاطب،( ثيرموستات )منظمات الحرارة،مفاتيح زمنية أتوماتيكية
، أجھزة مرسلة مجيبة،  لوحات تحكم، خزائن للمكبرات الصوت،ميكروفونات
 أجھزة تحليل الھواء؛ خدمة الوصول إلى،خافتات ]منظمات[ ]كھربائية[ للضوء
 الوساطة والتفاوض بشأن العقود،الشبكة؛ خدمات االستيراد والتصدير
 وإدارة،]لآلخرين[؛ خدمات الشراء لآلخرين؛ خدمات المساعدة في األعمال
 وتوجيه األعمال؛ خدمات تحليل األعمال وأبحاث األعمال وتقديم،األعمال
المعلومات واألخبار عن األعمال؛ عرض السلع والخدمات عن طريق الوسائل
 وكذلك لصالح ما يسمى بتوفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن،اإللكترونية
.بعد والتسوق المنزلي؛ إدارة برامج المكافآت للمستھلكين األوفياء

 ألزرق واألخضر والفوشيه والبرتقالي: العالمة محددة بااللوان:اشتراطات خاصة
واألبيض
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تاريخ ايداع الطلب:

09/05/2019

اسم طالب التسجيل:

والء يونس خالد النوباني

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

/١شارع مسعود بن ناصر حي السھل/منطقة وادي السير/عمان
 ،ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٩٥٣:
ص.ب /١ ١١١٩٤ -٩٤١٩٥٣شارع مسعود بن ناصر حي
السھل/منطقة وادي السير/عمان
35
الصنف
١٦٩٧٢٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة مستحضرات تجميل ,استيراد وتصدير مواد تجميل

09/05/2019

Date of

Applicant Name:

Walaa Younis Khalid Alnobani
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address 1masoud bin nasser st. wadi al-seer
amman, P.O.Box: 941953, 11194
Applicant for
P.O.Box 941953 -11194 1masoud bin
Correspondence
nasser st. wadi al-seer amman
Trademark
169725
Class
35

Goods/Services
Cosmetics trading , import and export of cosmetics
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Date of

03/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Millennium & Copthorne
International Limited
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza,
Singapore 048619

:تاريخ ايداع الطلب

ميلينيوم اند كوبثورن إنترنشنال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سنغافورة
شركة اجنبية

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

 سنغافورة، جمھورية بالزا٠١-١٢# ، رافلز بليس٩
٠٤٨٦١٩

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169821
Class
35
35
الصنف
١٦٩٨٢١

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/07/2019

Goods/Services
Business management of hotels and motels and other
temporary accommodation including serviced apartments and
apartment hotels; public relations services in relation to
temporary accommodation, including hotels and motels,
serviced apartments and apartment hotels; marketing of
temporary accommodation including hotels and motels,
serviced apartments and apartment hotels including the
advertising of the aforementioned services via the internet and
other global computer networks.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات إدارة أعمال الفنادق والموتيالت وغيرھا من مرافق اإليواء المؤقت بما في ذلك الشقق
المفروشة والشقق الفندقية المفروشة؛ خدمات العالقات العامة فيما يتعلق بمرافق اإليواء
المؤقت بما في ذلك الفنادق والموتيالت والشقق المفروشة والشقق الفندقية المفروشة؛
خدمات تسويق مرافق اإليواء المؤقت بما في ذلك الفنادق والموتيالت والشقق المفروشة
 بما في ذلك الدعاية واإلعالن للخدمات المذكورة عبر شبكة،والشقق الفندقية المفروشة
.اإلنترنت وشبكات حاسوبية عالمية
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Date of

08/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Millennium & Copthorne
International Limited
("MCIL")
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9 Raffles Place, # 12-01 Republic Plaza,
Singapore 048619

:تاريخ ايداع الطلب

ميلينيوم اند كوبثورن انترنشنال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سنغافورة
شركة اجنبية

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

 سنغافورة، جمھورية بالزا٠١-١٢# ، رافلز بليس٩
٠٤٨٦١٩

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169824
Class
35
35
الصنف
١٦٩٨٢٤

Applicant for
Correspondence

Trademark

08/07/2019

Goods/Services
customer loyalty services and customer club services for
commercial , Promotional and/or advertising purposes,
customer loyalty programs featuring loyalty coupons and
loyalty points that provide benefits to reward repeat customers.
Special condition: Trademark is colored in red and black

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أو الدعاية/أو الترويجية و/خدمات والء العمالء وخدمات نوادي العمالء للغايات التجارية و
 برامج والء العمالء التي تضم قسائم )كوبونات( الوالء ونقاط الوالء التشجيعية،واإلعالن
.التي توفر مزايا لمكافأة العمالء المتكررين
 العالمة ملونة باللونيين األحمر واألسود:اشتراطات خاصة
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Date of

15/08/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

B&F COMMERCIAL &
GARMENT INDUSTRIES,
S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 klm of Athens Lamia National Road,
P.C. 14342, New Philadelphia, Greece
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169992
Class
35

15/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

اي.بي اند اف كوميرشيل &غارمنت اندستريز اس

:اسم طالب التسجيل

يونان
شركة اجنبية

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

 نيو،١٤٣٤٢ .سي. بي، كلم اوف اثينا الميا ناشيونال روود١٠
 اليونان،فيالديلفيا
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
35

الصنف

١٦٩٩٩٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

BSB بي أس بي
Goods/Services
Wholesale and retail services as well as online retail services
related to women’s clothing, footwear; Accessories; Clothes,
beach clothes; Clothes of leather imitation; Blouses; Dresses;
Fleece and furs; Gloves (apparel); Trousers; Jackets; Coats;
Shirts; Scarves; Skirts; Suits; Sweaters; Footwear, high heeled
shoes, beach shoes, boots, sandals; Hats; Scarves; Advertising,
Commercial information services via the internet, Commercial
information and advice services for consumers regarding the
choice of products and services, import – export agencies,
Marketing services, Marketing via the Internet, all of the above
services related to women’s clothing and accessories
mentioned above

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالجملة والتجزئة باالضافة الى خدمات البيع بالتجزئة عبر االنترنت المرتبطة
 مالبس للشاطئ؛ مالبس من جلد، ولباس القدم؛ االكسسوارات؛ المالبس،بمالبس النساء
مُقلّد؛ بلوزات؛ أثواب؛ الصوف والفرو؛ قفازات ]مالبس[؛ بناطيل؛ جاكيتات؛ معاطف؛
، أحذية للشاطئ، أحذة بكعب عالي،قمصان؛ لفاعات؛ تنانير؛ بذالت؛ سترات؛ لباس القدم
 خدمات األنباء التجارية عبر، صنادل؛ قبعات؛ لفاعات؛ دعاية وإعالن،(أحذية )بوطات
 تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستھلكين فيما يتعلق بخياراتھم المتاحة من،االنترنت
، التسويق عبر االنترنت، خدمات التسويق، وكاالت االستيراد والتصدير،البضائع والخدمات
.كل الخدمات المذكورة اعاله ترتبط بمالبس النساء واالكسسوارات المذكورة اعاله
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Date of

18/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Reckitt Benckiser Finish
B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, The
Netherlands

:تاريخ ايداع الطلب

.في.ريكيت بنكايزر فينيش بي

:اسم طالب التسجيل

ھولندا
شركة اجنبية

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

 دبليو تي ھوفدورب ھولندا٢١٣٢ ،١٤ سيرييوسدريف

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169760
Class
35
35
الصنف
١٦٩٧٦٠

Applicant for
Correspondence

Trademark

18/09/2019

Goods/Services
Promotional services in the form of sharing of multimedia
content via the Internet and other computer and
communications networks; online retail store services relating
to household cleaning products; electronic e-commerce
services, namely, providing information about products via
telecommunication networks for advertising and sales
purposes; services relating to advertising, marketing and public
relations, organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes; design services for
commercial purposes; providing an online marketplace for
customers and sellers.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات ترويجية على شكل مشاركة محتوى متعدد الوسائط عبر اإلنترنت وغيرھا من شبكات
الكمبيوتر واالتصاالت؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت تتعلق بمنتجات التنظيف
 توفير معلومات حول المنتجات عبر شبكات، وبخاصة،المنزلية؛ خدمات التسويق اإللكتروني
االتصاالت ألغراض الدعاية واإلعالن والمبيعات؛ خدمات تتعلق بالدعاية واإلعالن والتسويق
والعالقات العامة وتنظيم المعارض والمعارض التجارية ألغراض تجارية أو إعالنية؛ خدمات
.التصميم ألغراض تجارية؛ توفير متاجر عبر اإلنترنت للزبائن والبائعين
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Date of

17/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Money Kicks General
Trading LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Qusais, Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 Amman, King Abdullah II Street
Trademark
169711
Class
35

Goods/Services
Advertising the goods and services of others; business
management; business administration; office functions namely,
secretarial services, business meeting planning, accounting
services, bookkeeping services, document reproduction
services, payroll preparation services, photocopying services,
computerized file management; retail sale of clothing, footwear,
sporting goods, cosmetics, jewellery
Priority claim: Claim Country: AE
Claim No.: 317499
Claim Date: 23/09/2019
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owner the exclusive right use the common word (MONEY)
separateltv from the mark

17/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.موني كيكز للتجارة العامة ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 االمارات العربية المتحدة، دبي،القصيص
، عمان١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.مكتب نادر جميل قمصيةص
شارع الملك عبدﷲ الثاني
35
الصنف
١٦٩٧١١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الدعاية واإلعالن عن السلع والخدمات اآلخرين؛ إدارة األعمال ؛ توجيه األعمال ؛ تفعيل
 خدمات، تخطيط اجتماعات األعمال، خدمات السكرتارية،النشاط المكتبي والمقصود بھا
، خدمات إعداد كشوف الرواتب، خدمات استنساخ الوثائق، خدمات مسك الدفاتر،المحاسبة
 إدارة الملفات المحوسبة؛ البيع بالتجزئة للمالبس والبسة القدم والسلع،خدمات نسخ الصور
الرياضية ومستحضرات التجميل والمجوھرات
AE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣١٧٤٩٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٢٣ :تاريخ االدعاء
 ( اذاMONEY )  إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
ظھرت بمعزل عن ھذه العالمة

279

Date of

17/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Money Kicks General
Trading LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Qusais, Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 Amman, King Abdullah II Street
Trademark
169712
Class
35

Goods/Services
Advertising the goods and services of others; business
management; business administration; office functions namely,
secretarial services, business meeting planning, accounting
services, bookkeeping services, document reproduction
services, payroll preparation services, photocopying services,
computerized file management; retail sale of clothing, footwear,
sporting goods, cosmetics, jewellery
Priority claim: Claim Country: AE
Claim No.: 317500
Claim Date: 23/09/2019
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owner the exclusive right use the common word (K,A,1)
separateltv from the mark

17/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.موني كيكز للتجارة العامة ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 االمارات العربية المتحدة، دبي،القصيص
، عمان١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.مكتب نادر جميل قمصيةص
شارع الملك عبدﷲ الثاني
35
الصنف
١٦٩٧١٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الدعاية واإلعالن عن السلع والخدمات اآلخرين؛ إدارة األعمال ؛ توجيه األعمال ؛ تفعيل
 خدمات، تخطيط اجتماعات األعمال، خدمات السكرتارية،النشاط المكتبي والمقصود بھا
، خدمات إعداد كشوف الرواتب، خدمات استنساخ الوثائق، خدمات مسك الدفاتر،المحاسبة
 إدارة الملفات المحوسبة؛ البيع بالتجزئة للمالبس والبسة القدم والسلع،خدمات نسخ الصور
الرياضية ومستحضرات التجميل والمجوھرات
AE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣١٧٥٠٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٢٣ :تاريخ االدعاء
( اذا١,A,K)  إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
ظھرت بمعزل عن ھذه العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

11/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق

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

فلسطين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abu Shamseie Com For
Trading & Marketing
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address BEIT LEHM, PALESTINNE.

بيت لحم ,فلسطين
الجليس جبل الحسين عثمان بن عفان ص-٢١١٠٥٧ .
١١١٢١
١٦٩٩٦١

11/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دعايه وإعالن .الدعاية واإلعالن الخارجي .لصق اإلعالنات .اإلعالن بالراديو .الدعاية
واإلعالن عبر التلفزيون .وكاالت اإلستيراد والتصدير .توزيع العينات .عرض المشروبات
الغازية .نشر المواد االعالنية.اإلعالن بالبريد المباشر .

P.O.Box 211057- 11121 ALJALEEL ST

,OTHMAN BEN AFFAN.
35

35

Class

Applicant for
Correspondence

169961

Trademark

Goods/Services
Advertising, Outdoor advertising, Bill-posting, Radio
advertising, Television advertising, Import-Export
agencies,Distribution of samples, show of soft drinks,
Dissemination of advertising matter, Direct mail advertising.
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

09/12/2019

Applicant Name:
CW Travel Holdings, N.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building Apollo, Wisselwerking 58,
Diemen, 1112XS Netherlands
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169702
Class
35

09/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.في.  ان،سي دبليو ترافيل ھولدينغز
ھولندا
شركة اجنبية

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

 إكس اس١١١٢ ، دايمين،٥٨  ويسيلويركنغ،بيلدنغ ابولو
ھولندا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٦٩٧٠٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

CWT
Goods/Services
Business management consultancy in the field of corporate
travel; providing business consultancy services in the field of
business travel to develop and implement customized solutions
for the travel and expense management of clients, namely,
strategic air and hotel supplier sourcing, expenses management
and reimbursement, meeting management.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003449009
Claim Date: 04/12/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تقديم خدمات استشارات األعمال التجارية،استشارات إدارة األعمال في مجال السفر للشركات
في مجال السفر لتطوير وتنفيذ حلول مخصصة إلدارة السفر والمصاريف للعمالء وبالتحديد
تزويد مصادر تزويد استراتيجية جوية وفندقية وادارة المصروفات والنفقات )السداد( وادراة
.االجتماعات

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٤٤٩٠٠٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٤ :تاريخ االدعاء
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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

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
169746
Class
35
35
الصنف
١٦٩٧٤٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بمستحضرات التجميل والمجوھرات واأللعاب والساعات
واألجھزة االلكترونية؛ الخدمات المتعلقة ببرامج والء العمالء؛ إدارة خطط والء العمالء أو
الحوافز أو الترويج؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن في المجالت؛ توفير
أماكن لإلعالن في الصحف والمجالت والنشرات؛ خدمات الدعاية واإلعالن على االنترنت؛
إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن؛ نشر اإلعالنات.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة باأللوان :الزھري واالزرق الكوبالت

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Retail services in relation to toiletries, jewelry, toys, watches,
electronic devices; Loyalty scheme services; Management of
;customer loyalty, incentive or promotional schemes
Advertising; Magazine advertising; Providing advertising space
in periodicals, newspapers and magazines; Online
advertisements; Preparing of Advertisements; Dissemination of
advertisements.
Special condition: The trademark is specified in colors Pink and
Cobalt blue.
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hasan and Mohammad Ali
Hasan Al Smadi Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Marka Al-shamaleyyah, Jordan,
P.O.Box: 4145, 11131

Goods/Services
Business management assistance; Business inquiries;
Commercial information agencies; Business management and
organization consultancy; Personnel management consultancy;
Business management consultancy; Commercial or industrial
management assistance; Distribution of samples; Business
appraisals; Business investigations; Business organization
consultancy; Advertising, Publicity; Business research;
Management (Advisory services for business-); Marketing
research; File management (Computerized-); Business
consultancy (Professional-); Business information; Relocation
services for businesses; Rental of advertising space; Sales
promotion for others; Word processing; Business management
of hotels; Business management of performing artists;
Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Presentation of goods on communication media, for
retail purposes; Commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; Administrative processing
of purchase orders; Commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; Writing of publicity texts;
Business management of sports people; Marketing.

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

١١١٣١ ,٤١٤٥:ب. ص،  األردن،ماركا الشماليه/عمان

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
169867
Class
35

26/12/2019

35

الصنف

١٦٩٨٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ وكاالت المعلومات
التجارية؛ تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال؛ خدمات تقديم االستشارات حول إدارة
الموظفين؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بإدارة األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال
التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ تقييم األعمال؛ تقصي حقائق األعمال؛ خدمات تقديم
استشارات تنظيم األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن والخدمات الدعائية؛ بحوث األعمال
التجارية؛ خدمات النصائح إلدارة األعمال؛ أبحاث التسويق؛ إدارة الملفات المحوسبة؛
استشارات األعمال المھنية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ خدمات نقل مواقع األعمال؛
تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ معالجة النصوص؛ إدارة أعمال
الفنادق؛ خدمات إدارة أعمال الفنانين االستعراضيين؛ تنظيم المعارض التجارية للغايات
التجارية أو اإلعالنية؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم
المعلومات والنصائح التجارية للمستھلكين )متاجر تقديم النصائح للمستھلكين(؛ خدمات
المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات
اآلخرين؛ خدمات كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة أعمال الرياضيين؛ خدمات
.التسويق
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

 ٤ليمتد باركواي ،رينولدسبورج ،اوھايو ٤٣٠٦٨
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م مص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٦٩٨٥١

الصنف

12/01/2020

Date of

35

Victoria's Secret Stores
Brand Management, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068
Applicant for
Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Correspondence
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
Trademark
169851
Class
35

BLUSH LOVE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة المباشرة )ان-الين( التي تتضمن المالبس
ومنتجات العناية الشخصية والمواد التجميلية والعطور والحقائب والمجوھرات
واالكسسوارات ولباس القدم.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٥٠٨٠٢٧ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٠ :

Goods/Services
Retail store services, on-line store retail services all featuring
clothing, personal care products, cosmetics, fragrance, bags,
jewelry, accessories, and footwear.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88508027
Claim Date: 10/07/2019
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Date of

27/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ismail Saleh Ismail
Musalim Abu
Khadra/Ismail Abu Khadra
For Design Est.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Khalda, Next to Arab Bank Street Light,
Amman, Jordan, P.O.Box: 142025, 11814
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170011
Class
35

Goods/Services
Advertising; Communication media (Presentation of goods for
furniture and Housewares); Exhibitions (Organization of -) for
commercial or advertising purposes; Import-export agencies;
retail and wholesale services for furniture and Housewares

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اسماعيل صالح اسماعيل مسلم ابو خضره

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

،  االردن، عمان، بجانب اشارات البنك العربي،خلدا
١١٨١٤ ,١٤٢٠٢٥:ب.ص

35

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٠١١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات عرض السلع لالثاث واالدوات المنزلية؛ تنظيم المعارض
لغايات تجارية أو دعائية؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات البيع بالتجزئة والجملة لالثاث
واالدوات المنزلية
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Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Al Jaleel Trading Textile
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address 235 Mecca St, Amman - Jordan, P.O.Box:
921100, 11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169740
Class
35

Goods/Services
Retail and wholesale services relating to home textiles and
fabrics; retail and wholesale services relating to textile and
fabric coverings, furniture coverings, curtain fabrics, curtains of
textiles; demonstration of goods; distribution of samples;
marketing; presentation of goods on communication media, for
retail and wholesale purposes.
Special condition: Claiming light blue and light brown colors.
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words (textile
,bedding)if used separately from the mark

29/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الجليل لتجاره االقمشه
االردن
 م. م. ذ

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

,٩٢١١٠٠:ب. ص،  األردن-  عمان، شارع مكة٢٣٥
١١١٩٢
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٦٩٧٤٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات البيع،خدمات البيع بالتجزئة والجملة المتعلقة بالمنسوجات واألقمشة المنزلية
بالتجزئة والجملة المتعلقة بأغطية المنسوجات وااألقمشة وأغطية األثاث وأقمشة الستائر
 عرض البضائع، التسويق، توزيع العينات، اظھار واشھار البضائع،والستائر من المنسوجات
.على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة والجملة
. مع المطالبة بااللوان االزرق الفاتح والبني الفاتح:اشتراطات خاصة
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمةات:التنازل
.( إذا وردت بمعزل عن العالمةBedding) ، (Textile)
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Date of

04/02/2020

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

Goods/Services
Advertising and marketing services provided by means of
indirect methods of marketing communications, namely, social
media, search engine marketing, inquiry marketing, internet
marketing, mobile marketing, blogging and other forms of
passive, sharable or viral communications channels, social
media strategy and marketing consultancy focusing on helping
clients create and extend their product and brand strategies by
building virally engaging marketing solutions, on-line customerbased social media brand marketing services, providing
business information in the field of social media

:تاريخ ايداع الطلب

روتانا للخدمات االعالنية المحدودة

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 شارع، حي الرحاب،٢١٥٨٣  الرمز البريدي,٥٣٠٢٥ ص ب
 السعودية، ج ّدة،فلسطين
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
169975
Class
35

04/02/2020

35

الصنف

١٦٩٩٧٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
: تحديدا، خدمات اإلعالن والتسويق المقدمة عبر طرق غير مباشرة التصاالت التسويق
وسائل التواصل االجتماعي وخدمات تسويق محركات البحث والتسويق بالتحقق والتسويق
عبر االنترنت والتسويق عبر الھواتف النقالة والمدونات وأشكال أخرى من قنوات االتصاالت
غير المباشرة أو القابلة للمشاركة أو سريعة االنتشار واستراتيجيات وسائل التواصل
االجتماعي واالستشارات التسويقية التي تركز على مساعدة العمالء على إنشاء وتوسيع
استراتيجيات منتجاتھم وعالماتھم التجارية عن طريق بناء حلول تسويقية جذابة وخدمات
التسويق اإللكتروني التي أساسھا وسائل التواصل االجتماعي وتوفير معلومات األعمال في
مجال وسائل التواصل االجتماعي
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Date of

09/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bahr Almontajat Trading
Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Olaya, Prince Abdulaziz Ibn Musaid Ibn
Jalawi Street 23, P.O. Box: 5497, Riyadh
51422, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170002
Class
35

Goods/Services
Retail gift shops, online retail gift shops, retail store services
featuring (cosmetics & perfumery), wholesales services
featuring (cosmetics & perfumery); The bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in the field of cosmetics and perfumes.

09/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بحر المنتجات للتجارة

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

،٢٣  شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي،العليا
 المملكة العربية السعودية،٥١٤٢٢  الرياض٥٤٩٧ .ب.ص
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٧٠٠٠٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
محالت بيع الھدايا بالتجزئة و محالت بيع الھدايا بالتجزئة على االنترنت و خدمات متاجر
البيع بالتجزئة التي تتضمن )مستحضرات التجميل و العطور( و خدمات البيع بالجملة التي
 خدمات تجميع السلع المتنوعة لصالح األخرين،(تتضمن )مستحضرات التجميل و العطور
)باستثناء نقلھا( مما يتيح للعمالء عرض و شراء ھذه السلع بسھولة في مجال مستحضرات
.التجميل و العطور
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

11/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة النور الدولية للتدريب وادارة المؤتمرات

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

االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Nour International for
trading and conferences
management
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -wasfi al tal -wahat amoun 7,
P.O.Box: 2354, 11933

عمان -ش وصفي التل -مجمع واحة عمون ، ٧/
ص.ب١١٩٣٣ ,٢٣٥٤:
ص.ب  ١١٩٣٣ -٢٣٥٤عمان/الدوار السابع
١٦٩٨٥٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق االلكتروني

الصنف

11/02/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 2354 -11933 amman -7 th circle
Correspondence
Trademark
169850
Class
35

Goods/Services
E marketing
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Date of

13/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Creativity Oasis
Educational Solutions
Company LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -jabal amman first circle ,
P.O.Box: 830297, 11183

Trademark

Goods/Services
trade of printed materials paper and ststionery

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة واحة االبداع للحلول التعليمية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,٨٣٠٢٩٧:ب. ص، الدوار االول-  جبل عمان- عمان
١١١٨٣
 عمان الشميساني شارع الشريف١١١٨٣-٨٣٠٢٩٧  ب.ص
 الطابق الثالث مكتب محمد٤ الرضي مجمع الفارس للمكاتب
حاتم الحاج عمر

Applicant for
Correspondence

P.O.Box 830297-11183 amman shmeisani al shareef al radhi street
al faris office complex 4 third floor
the office of lawyer muhammad
hatim haj omer
170008
Class
35

13/02/2020

35

الصنف

١٧٠٠٠٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
لتجارة المطبوعات والورق القرطاسية

291

Date of

19/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Harbouq company for
electronic marketing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Maro st , P.O.Box: 111, 11821

Applicant for
P.O.Box 111 -11821 Amman -Maro st
Correspondence
Trademark
169945
Class
35

Goods/Services
Markiting , Advertising -pubicity and announcement

35

الصنف

19/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة حربوق للتسويق االلكتروني

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٨٢١ ,١١١:ب. ص، شارع مرو- عمان

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

شارع مرو-  عمان١١٨٢١ -١١١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٩٤٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الدعاية واالعالن, التسويق
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/02/2020

اسم طالب التسجيل:

عمر جبريل طعمه مناصره

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

االردن
مؤسسة فردية
مادبا  /مقابل دوار البلديه  ،ص.ب١١٨٢١ ,٩٧٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٩٧٧مادبا  /مقابل دوار البلديه

رقم العالمة التجارية

١٦٩٨٧٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة البياضات و المفروشات و السجاد و الموكيت

23/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

omar jebril tema
manasrah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address madaba / municipility circle , P.O.Box:
977, 11821

35

Applicant for
P.O.Box 977 -11821 madaba / municipility
Correspondence
circle
Trademark
169876
Class
35

Goods/Services
Linenens&carpets&furniture and rugs tarde
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

27/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الحاسة السادسة لتكنولوجيا المعلومات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

sixth sense for
information technology
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ alshmesani - thaqafa st .,
P.O.Box: 923444, 11192

,٩٢٣٤٤٤:ب. ص،  شارع الثقافة/  الشميساني/ عمان
١١١٩٢

Applicant for
P.O.Box 923444 -11192 amman/
Correspondence
alshmesani - thaqafa st .
Trademark
169756
Class
35

 شارع/  الشميساني/  عمان١١١٩٢ -٩٢٣٤٤٤ ب.ص
الثقافة
الصنف
١٦٩٧٥٦

Goods/Services
electronics E-marketing , publicity texts, research ( business) /
systemization of information into computer database

35

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جمع المعلومات,  ابحاث تجارية, نصوص الدعاية و االعالن, تسويق الكتروني الكترونيات
في قواعد بيانات الحاسوب
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hazim Alkhatib % Basim
Jaddo Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman , P.O.Box: 133, 11623

Applicant for
P.O.Box 133 -11623 amman
Correspondence
Trademark
169766
Class
35

35

Goods/Services
Advertising; Import and Export Home Furniture ,Marble &,Natural
stone, Wooden Products & Doors; Trade and Sale Home
Furniture, Marble & Natural Stone, Wooden Products& Doors;
Preparation of contracts Home Furniture, Marble & Natural Stone,
Wooden Products & Doors; Preparation of contracts for praise
and sale of goods and services to others for Home Furniture, .
marble & Natural Stone, Wooden Products & Doors; Preparing
contracts for others to buy and sell Home Furniture, Marble&
Natural Stone, Wooden Products & Doors; Commercial Agencies
and Agencies Presentative of Home Furniture, Marble& Natural
Stone, Wooden Products & Doors; marketing Home Furniture,
Marble& Natural Stone, Wooden Products& Doors; export &
import agencies of companies and institutions for Home
Furniture, Marble& Natural Stone, Wooden Products & Doors.

الصنف

27/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة جازم الخطيب وباسم جدوع

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١٦٢٣ ,١٣٣:ب. ص، عمان

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

 عمان١١٦٢٣ -١٣٣ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٧٦٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دعايه وإعالن ؛ استيراد وتصدير االنات المدزني والرخام والحجر الطبيعي
والمنتوجات الخشبية واالبواب ؛ تجارة وبيع األثاث المنزلي والرخام
والحجر الطبيعي والمنتوجات الخشبية واالبواب ؛ اعداد العقود الخاصه ب
األثاث المنزلي والرخام والحجر الطبيعي والمنتوجات الخشبية واالبواب ؛
اعداد عقود لالخرين لبيع وشراء السلع األثاث المنزلي والرخام والحجر
الطبيعي والمنتوجات الخشبية واالبواب ؛ الوكاالت التجارية والتوكيالت
التجارية لألثاث المنزلي والرخام والحجر الطبيعي والمنتوجات الخشبية
واالبواب ؛ تسويق األثاث المنزلي والرخام والحجر الطبيعي والمنتوجات
الخشبية واالبواب ؛ وكالة الشركات والمؤسسات العاملة باألثاث المنزلي
. والرخام والحجر الطبيعي والمنتوجات الخشبية واالبواب
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اعالن الجريدة الرسمية

03/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اشرف منيب رشدي الجندلي/ مؤسسة اشرف الجندلي لتجارة االجھزة االلكترونية
Ashaf AlJandali
electronice devices
trading /Ashraf Munib
Rushdi AlJ andali
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
مؤسسة فردية
Applicant Career
Applicant Address amman/abdullah ghosheh street, P.O.Box:
١١١٨٥ ,٨٥٠٠٦١:ب. ص، شارع عبدﷲ غوشة/عمان
850061, 11185

:اسم طالب التسجيل

Date of

03/03/2020

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 850061 -11185 amman/abdullah
Correspondence
ghosheh street
Trademark
169781
Class
35

Goods/Services
Electronic devices trading

شارع عبدﷲ غوشة/ عمان١١١٨٥ -٨٥٠٠٦١ ب.ص
35

الصنف

١٦٩٧٨١

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة االجھزة االلكترونية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االفاق الريادية لصناعة القھوة وتجارتھا

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

االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

AL Afaq AL Riyadeya for
the coffee Industry And
Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil 8, P.O.Box: 7095, 11118

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اللوزة /عماره، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٠٩٥:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٠٩٥المدينة/الشارع
ش اللوزة /عماره٨
١٦٩٩٨٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االستيراد والتصدير ,الدعاية واالعالن ,تجارة القھوة والشاي

عمان/المقابلين/
الصنف

02/07/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 7095 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil 8
Trademark
169984
Class
35

Goods/Services
import and export , advertising,tea&coffee trade

297

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االفاق الريادية لصناعة القھوة وتجارتھا

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

االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

AL Afaq AL Riyadeya for
the coffee Industry And
Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil 8, P.O.Box: 7095, 11118

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اللوزة /عماره، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٠٩٥:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٠٩٥المدينة/الشارع
ش اللوزة /عماره٨
١٦٩٩٨٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االستيراد والتصدير ,الدعاية واالعالن ,تجارة القھوة والشاي

عمان/المقابلين/
الصنف

02/07/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 7095 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil 8
Trademark
169983
Class
35

Goods/Services
import and export , advertising,tea & coffee trade
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Date of

14/10/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CCBP LTD
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11th Floor, Two Snow Hill, Queensway,
Birmingham, England B4 6WR, United
Kingdom,

Goods/Services
Provision of services of independent financial advisers;
financial services; financial planning, management consultancy
and administration; financial brokerage; insurance brokerage;
commercial brokering; business and personal insurance
brokering services; financial analysis; investment advice and
planning; pensions services; pensions advice and planning;
taxation advice and planning; actuarial services; insurance
services; insurance consultancy; insurance brokerage;
provision of insurance and financial information; management
consultancy relating to insurance; insolvency services; financial
services relating to business insolvency and personal
insolvency; management of property; real estate management;
financial risk management; asset management; mutual fund
establishment; investment management and investment
strategies; investment advice; fund investment; fund
management; investment trusts; unit trusts; financing of loans;
lending on mortgages; services relating to residential and
commercial mortgages; provision of advice relating to
pensions, investments, insurance, life insurance, school fees
schemes and mortgages; inheritance tax advice; compilation
and provision of financial information and analysis for business
purposes by telephone, computer, electronic mail, electronic
means and by means of printed matter and periodical
publications; provision of trustee and executorships services;
trustee services; information and advisory services, all relating
to the aforesaid services; professional consultancy services
relating to financial, investment, insurance, auditing, taxation,
corporate recovery and accountancy matters; preparation of
reports containing financial information.

:تاريخ ايداع الطلب

سي سي بي بيه ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

٤ انجلترا بي،برمنغھام،  كوينزواي،تو سنو ھيل،١١ الطابق
المملكة المتحدة، دبليو آر٦
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكية الفكريةص
شارع االمير شاكر بن زيد/ الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
P.O.Box 840553 -11184 amman/al
shmeisani/ prince shaker ben zaid
169956
Class
36

14/10/2018

36

الصنف

١٦٩٩٥٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تقديم خدمات المستشارين الماليين المستقلين؛ الخدمات المالية؛ التخطيط المالي واالستشارات
اإلدارية واإلشرافية؛ الوسيط المالي؛ وساطة التأمين؛ السمسرة التجارية؛ خدمات الوساطة
التجارية وللتأمين الشخصي؛ خدمات التحليل المالي؛ االستشارات االستثمارية والتخطيط؛
خدمات المعاشات التقاعدية؛ المعاشات التقاعدية والتخطيط؛ المشورة والتخطيط الضريبي؛
الخدمات االكتوارية؛ خدمات التأمين؛ إستشارات التأمين؛ وساطة التأمين؛ توفير التأمين
والمعلومات المالية؛ االستشارات اإلدارية المتعلقة بالتأمين؛ خدمات العجز عن سداد الديون؛
الخدمات المالية المتعلقة باإلعسار التجاري واإلعسار الشخصي؛ خدمات إدارة الممتلكات؛
خدمات إدارة العقارات؛ إدارة المخاطر المالية؛ إدارة األصول؛ إنشاء صندوق االستثمار
المشترك؛ إدارة االستثمار واستراتيجيات االستثمار؛ نصائح االستثمار؛ خدمات استثمار
االموال؛ إدارة التمويل؛ صناديق االستثمار؛ شركات استثمار برأسمال متغير؛ خدمات تمويل
القروض؛ إقراض على الرھون العقارية؛ الخدمات المتعلقة بالرھون السكنية والتجارية؛ تقديم
المشورة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية واالستثمارات وخدمات التأمين والتأمين على الحياة
والرسوم المدرسية والرھون العقارية؛ نصيحة ضريبة الميراث؛ تجميع وتوفير المعلومات
والتحليالت المالية ألغراض العمل عن طريق الھاتف والحاسوب والبريد اإللكتروني والوسائل
اإللكترونية وعن طريق المطبوعات والمنشورات الدورية؛ توفير خدمات الوصاية والتنفيذ؛
خدمات الوصي؛ االستشارات االستثمارية وادارة االستثمار والمتعلقة جميعھا بالخدمات
المذكورة؛ الخدمات االستشارية المھنية المتعلقة بالمالية وخدمات تحويل االموال وخدمات
التأمين وخدمات تدقيق الحسابات والضرائب ومسائل استرداد الشركات والمحاسبة؛ إعداد
.التقارير التي تحتوي على المعلومات المالية
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تاريخ ايداع الطلب:

07/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جاس وورلدوايد مانجمينت ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٦١٩٥بارفيلد رود إن إي ،أتالنتا ،جي ايه  ٣٠٣٢٨الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
36
الصنف
١٦٩٩١٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات االستشارية وبالتحديد تقديم الخدمات االستشارية فيما يتعلق بالمخاطر المالية
ومسائل التأمين المتعلقة بنقل البضائع وتدبيرھا )التعامل معھا( وتخزينھا.

07/11/2019

Date of

Applicant Name:

JAS WORLDWIDE
MANAGEMENT, INC.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6195 Barfield Road NE, Atlanta, GA 30328,
USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
169918
Class
36

Trademark

Goods/Services
Consulting services, namely, providing advisory services
regarding financial risk and insurance matters relating to
transportation, handling, and warehousing of goods.
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Date of

12/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ahli Microfinance
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -king abdullah II street , P.O.Box:
23543, 11115
Applicant for
P.O.Box 23543 -11115 amman -king
Correspondence
abdullah II street
Trademark
169717
Class
36

Goods/Services
Banking, Capital Investment, Consulting (Financial Advisory),
Credit -Cards (Credit Card Issuing), Real Estate Agencies,
Valuation Financial Assessment) [Insurance, Banking & Real
Estate], Debt Selling Services, Financial Consultancy, Financial
Information, Financial Management, Services Finance, Funds
Transfer (Electronic Funds Transfer), Installment Purchase
Finance, Instaliment Loan, Insurance Brokerage, Investment
(Capital Investment), Credit Card Issuance, Lending against
Guarantee, Loans [Financing], Insurance Services, Financial
Services, Cash Services, real Estate services.

12/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الشركةاالھلية للتمويل االصغر

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,٢٣٥٤٣:ب. ص، شارع الملك عبد ﷲ الثاني- عمان
١١١١٥
شارع الملك عبد ﷲ الثاني-  عمان١١١١٥ -٢٣٥٤٣ ب.ص
36

الصنف

١٦٩٧١٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 االستشارات )االستشارات. استثمار رؤوس األموال.األعمال المصرفية
. وكاالت العقارات.( بطاقات االنتمان )إصدار بطاقات االنتمان.(المالية
 خدمات بيع.[التقييم )التقييم المالي( ]تأمين واعمال مصرفية وعقارات
 اإلدارة المالية« خدمات. االستشارات المالية؛ المعلومات المالية.الديون
 تمويل الشراء.( تحويل األموال )تحويل األموال إلكترونيأ. التمويل
 استثمار )استثمار. وساطة التأمين. القروض التي تسدد بالتقسيط.بالتقسيط
, اإلقراض مقابل ضمان؛.رؤوس األموال(؛ إصدار البطاقات االنتمانية
. الخدمات المالية« الخدمات النقدية. خدمات التأمين.[القروض ]تمويل
.الخدمات العقارية
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Date of

12/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ahli Microfinance
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -king abdullah II street , P.O.Box:
23543, 11115
Applicant for
P.O.Box 23543 -11115 amman -king
Correspondence
abdullah II street
Trademark
169716
Class
36

Goods/Services
Banking, Capital Investment, Consulting (Financial Advisory),
Credit -Cards (Credit Card Issuing), Real Estate Agencies,
Valuation Financial Assessment) [Insurance, Banking & Real
Estate], Debt Selling Services, Financial Consultancy, Financial
Information, Financial Management, Services Finance, Funds
Transfer (Electronic Funds Transfer), Installment Purchase
Finance, Instaliment Loan, Insurance Brokerage, Investment
(Capital Investment), Credit Card Issuance, Lending against
Guarantee, Loans [Financing], Insurance Services, Financial
Services, Cash Services, real Estate services.

12/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الشركةاالھلية للتمويل االصغر

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

,٢٣٥٤٣:ب. ص، شارع الملك عبد ﷲ الثاني- عمان
١١١١٥
شارع الملك عبد ﷲ الثاني-  عمان١١١١٥ -٢٣٥٤٣ ب.ص
36

الصنف

١٦٩٧١٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 االستشارات )االستشارات. استثمار رؤوس األموال.األعمال المصرفية
. وكاالت العقارات.( بطاقات االنتمان )إصدار بطاقات االنتمان.(المالية
 خدمات بيع.[التقييم )التقييم المالي( ]تأمين واعمال مصرفية وعقارات
 اإلدارة المالية« خدمات. االستشارات المالية؛ المعلومات المالية.الديون
 تمويل الشراء.( تحويل األموال )تحويل األموال إلكترونيأ. التمويل
 استثمار )استثمار. وساطة التأمين. القروض التي تسدد بالتقسيط.بالتقسيط
, اإلقراض مقابل ضمان؛.رؤوس األموال(؛ إصدار البطاقات االنتمانية
. الخدمات المالية« الخدمات النقدية. خدمات التأمين.[القروض ]تمويل
.الخدمات العقارية
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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

-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
169750
Class
36
36
الصنف
١٦٩٧٥٠

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.
Special condition: The trademark is specified in colors Pink and
Cobalt blue.

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

 الزھري واالزرق الكوبالت: العالمة محددة باأللوان:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

12/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ذا سستاينبل سيتي اي بيه اي اس بيه في ليميتد

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب ،٥٠٦٧٣٤ .دبي  -اإلمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
36
الصنف
١٦٩٩١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إدارة العمارات )الشقق المنزلية/السكنية( ،استثمار رؤوس األموال ،التقييم المالي ]التأمين
واألعمال المصرفية والعقارات[ ،استثمار األموال ،وكالء اإلسكان ،تأجير العقارات ،وكاالت
العقارات ،تثمين العقارات ،سمسرة )وساطة( العقارات ،إدارة العقارات ،تحصيل اإلجارات،
تأجير المكاتب ]عقارات[ ،تأجير الشقق ،تأجير الشقق السكنية

12/02/2020

Date of

Applicant Name:

The Sustainable City IP
ISPV Ltd
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 506734, 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
169910
Class
36

Trademark

Goods/Services
Apartment house management; Capital investments; Evaluation
(Financial --- ) [insurance, banking, real estate]; Fund
investments; Housing agents; Leasing of real estate; Real estate
agencies; Real estate appraisal; Real estate brokers; Real estate
;]management; Rent collection; Rental of offices [real estate
Renting of flats; Renting of Apartments
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

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

بنك المال االردني ش.م.ع
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان /الشميساني ٥٤ /شارع عصام العجلوني  ،عمان ،
ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٨٣:
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٨٣عمان /الشميساني ٥٤ /شارع
عصام العجلوني
36
الصنف
١٦٩٧١٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بنكية

25/02/2020

Date of

Applicant Name:
Capital Bank of Jordan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str ,
Amman, P.O.Box: 941283, 11194
Applicant for
P.O.Box 941283 -11194 Amman/
Correspondence
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str
Trademark
169715
Class
36

Goods/Services
Banking Services
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

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

بنك المال االردني ش.م.ع
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان /الشميساني ٥٤ /شارع عصام العجلوني  ،عمان ،
ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٨٣:
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٨٣عمان /الشميساني ٥٤ /شارع
عصام العجلوني
36
الصنف
١٦٩٧١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بنكية

25/02/2020

Date of

Applicant Name:
Capital Bank of Jordan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str ,
Amman, P.O.Box: 941283, 11194
Applicant for
P.O.Box 941283 -11194 Amman/
Correspondence
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str
Trademark
169714
Class
36

Goods/Services
Banking Services
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Date of

22/11/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sedgwick Claims
Management Services,
Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3030 N. Rocky Point Drive W
Suite 530, Tampa, FL 33607 USA
Applicant for
Correspondence

Trademark

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 POSTCODE: 11184
169790
Class
37

Goods/Services
Building construction consultation services; roofing services,
namely, roof damage assessments; HVAC contractor services,
namely, HVAC assessments; water mitigation services, namely,
removal of surface and groundwater to facilitate the
construction of structures and building repair and restoration
services; Restoration of buildings, water damage repair to
buildings; repair contracting, namely, roofing contracting,
electrical contracting, plumbing contracting, and building
envelope contracting to perform repairs; disaster recovery
services, namely, emergency building repair contracting;
restoration of fine artwork and furniture

22/11/2018

:تاريخ ايداع الطلب

.  انك،سيدجويك كليمز مانجمنت سيرفيسيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 اف، تامبا،٥٣٠  سويت، روكي بوينت درايف دبليو. ان٣٠٣٠
 الواليات المتحدة االميركية٣٣٦٠٧ ال
 شارع االمير شاكر بن٥٦ - سابا وشركاھم للملكية الفكرية
 رمز بريدي- ٨٤٠٥٥٣  صندوق بريد-  الشميساني االردن,زيد
١١١٨٤
37

الصنف

١٦٩٧٩٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تقييم ضرر: تحديدا،(خدمات استشارات تشييد المباني؛ خدمات التسقيف )وضع األسقف
 تقييمات الحرارة: تحديدا،السقوف؛ خدمات مقاول الحرارة والتھوية وتكييف الھواء
 إزالة المياه السطحية والجوفية: تحديدا،والتھوية وتكييف الھواء؛ خدمات تخفيف المياه
لتسھيل بناء الھياكل وتصليح المباني وخدمات الترميم؛ ترميم مالباني وإصالح أضرار المياه
 مقاوالت السقوف والمقاوالت الكھربائية ومقاوالت: تحديدا،في المباني؛ مقاوالت التصليح
،السباكة والمقاوالت عن طريق المغلفات لتنفيذ التصليحات؛ خدمات التعافي من الكوارث
 مقاوالت إصالح بناء الطوارئ؛ ترميم األعمال الفنية الجميلة واألثاث:تحديدا
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Date of

25/03/2019

اعالن الجريدة الرسمية

basmah adnan ali abu
qadan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address jarash -main str , P.O.Box: 523, 13110

25/03/2019

:تاريخ ايداع الطلب

بسمة عدنان علي ابو قعدان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١٣١١٠ ,٥٢٣:ب. ص،  ش الرئيسي- جرش

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

 ش الرئيسي-  جرش١٣١١٠ -٥٢٣ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٨٦٤

رقم العالمة التجارية

Name Applicant:

Applicant for
P.O.Box 523 -13110 jarash -main str
Correspondence
Trademark
169864
Class
37

Goods/Services
Vehicle wash,washing,washing of linen, vehicle polishing
,renovation of clothing, pressing of clothing, motor vehicle
wash,mending clothing,linen ironing, laundering,dry
cleaning,clothing repair,cleaning of clothing .cleaning of
buliding (interior)

37

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجديد,تلميع المركبات,تنظيف المركبات,غسيل البياضات,الغسيل,غسيل المركبات
غسيل وكوي,كي البياضات,رتي او رتق المالبس,غسيل السيارات,ركي المالبس,المالبس
تنظيف المباني من الداخل,تنظيف المالبس,اصالح المالبس,التنظيف الجاف,المالبس
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Date of

16/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jaguar Land Rover
Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Abbey Road, Whitley Coventry CV3 4LF
United Kingdom Jaguar Land Rover
Limited

:تاريخ ايداع الطلب

جاكوار الند روفر المحدودة

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

إل إف المملكة المتحدة٤ ٣  كوفنتري سي في، وايتلي،ابي رود

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169817
Class
37
37
الصنف
١٦٩٨١٧

Applicant for
Correspondence

Trademark

16/07/2019

Goods/Services
Building services; construction services; Maintenance, repair,
servicing, reconditioning, restoration, inspection [prior to repair
or servicing], care, cleaning, painting and polishing of motor
land vehicles, bicycles, drones, unmanned aerial vehicles, civil
engineering construction machines, automotive manufacturing
machinery, agricultural machines, internal combustion engines
or of parts and fittings for all these goods; applying external
finishes or coatings to vehicles; diagnostic or inspection
services, all for vehicles or for parts and fittings therefor, or for
internal combustion engines; Assembly of accessories for
vehicles (installation services); Vehicle breakdown assistance
[repair]; Providing emergency roadside repair assistance
service; Tuning of engines and motor vehicles; Providing
maintenance and vehicle repair assistance and information to
drivers regarding their vehicles; maintenance, upgrading and
diagnostic repair services for in-car electronics systems or incar entertainment systems; Charging station services for
electric vehicles; vehicle battery charging; Automobile
customization services; custom modification of vehicles;
Custom restoration of vehicles; custom tuning of vehicles;
automobile upgrade services; information, consultancy and
advice relating to any of the aforesaid services and for the
supply of parts for motor land vehicles or for bicycles

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات المباني؛ خدمات اإلنشاء؛ خدمات صيانة وإصالح وتصليح وتجديد وترميم
وفحص ]قبل اإلصالح أو التصليح[ ومعاينة وتنظيف ودھان وتلميع المركبات
البرية ذات المحركات والدراجات الھوائية و الطائرات بدون طيار والمركبات
الجوية بدون طيار وآالت البناء المخصصة للھندسة المدنية وآالت تصنيع السيارات
واآلالت الزراعية وآالت االحتراق الداخلي أو قطع ولوازم جميع ھذه السلع؛ خدمات
 وجميعھا،التشطيبات الخارجية أو دھانات المركبات؛ خدمات التشخيص أو الفحص
 أو آلالت االحتراق الداخلي؛ خدمات تجميع،للمركبات أو لقطعھا ولوازمھا
اكسسوارات المركبات )خدمات التركيب(؛ خدمات تقديم المساعدة في حال تعطل
المركبات ]التصليح[؛ تقديم خدمة المساعدة الطارئة على جوانب الطريق؛ ضبط
المحركات والمركبات ذات المحركات؛ تقديم المساعدة في صيانة وتصليح المركبات
وتقديم المعلومات للسائقين فيما يتعلق بالمركبات الخاصة بھم؛ خدمات الصيانة
والتحديث والتصليح التشخيصي لألنظمة اإللكترونية داخل السيارة أو أنظمة الترفيه
داخل السيارة؛ خدمات قواعد الشحن للمركبات الكھربائية؛ خدمات شحن بطاريات
المركبات؛ خدمات تكييف وتعديل مواصفات السيارات حسب الطلب؛ خدمات تعديل
المركبات حسب الطلب؛ خدمات تجديد المركبات حسب الطلب؛ خدمات ضبط
المركبات حسب الطلب؛ خدمات تحديث السيارات؛ خدمات تقديم المعلومات
واالستشارات والمشورة المتعلقة بأي من الخدمات المذكورة أعاله وتوريد قطع
.للمركبات البرية ذات المحركات أو للدراجات الھوائية
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Date of

20/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

HYUNDAI MOTOR
COMPANY

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

Goods/Services
Motor vehicle maintenance and repair; vehicle maintenance;
vehicle breakdown repair services; providing information
services relating to vehicle maintenance; vehicle greasing;
vulcanization of tyres [repair]; repair of tires; retreading of tyres;
provision of coin-operated car washing machines; car washing;
vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; vehicle
cleaning; automobile decoration; tuning of motor vehicles;
repair services featuring worn or partially damaged vehicle;
repair services featuring worn or partially damaged engines for
vehicle; custom installation of automobile interiors;
replacement of automobile parts; repair or maintenance of
motor automobile parts; garage services for the maintenance
and repair of motor vehicles; automobile cleaning and car
washing; maintenance of automobiles; automobile burglar
alarm repair or maintenance; providing information relating to
the repair or maintenance of automobiles; automobile
reconditioning services; repair or maintenance of heating and
cooling systems for motor cars; repair or maintenance of
automobile tires; repair or maintenance of wheels for
automobiles; automobile supplies repair; motor vehicle
maintenance; advisory services relating to vehicle maintenance.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189948
Claim Date: 06/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

ھيونداي موتور كومباني

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية، سيؤول، سيوتشو – جو، ھيوليونج – رو،١٢
كوريا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 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
170017
Class
37

20/02/2020

37

الصنف

١٧٠٠١٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، خدمات إصالح أعطال المركبات، صيانة المركبات،صيانة المركبات ذات محركات وإصالحھا
 معالجة اإلطارات، تشحيم المركبات،توفير خدمات المعلومات فيما يتعلق بصيانة المركبات
 توفير آالت لغسل السيارات، تلبيس اإلطارات بالمطاط، إصالح اإلطارات،[بالتصليد ]إصالح
 معالجة مقاومة للصدأ، تلميع المركبات، غسل السيارات،يتم تشغيلھا بالعمالت النقدية
 خدمات، ضبط المركبات ذات المحركات، تزيين السيارات، تنظيف المركبات،للمركبات
 خدمات اإلصالح التي تتسم بمحركات،اإلصالح التي تنطوي على مركبة متآكلة أو تالفة جزئيا
، التركيب المصمم خصوصا لألجزاء الداخلية للسيارات،متآكلة أو تالفة جزئيا خاصة بالمركبة
 خدمات المرآب، إصالح أو صيانة أجزاء السيارات ذات المحركات،استبدال أجزاء السيارات
، صيانة السيارات، تنظيف السيارات وغسلھا،لصيانة المركبات ذات المحركات وإصالحھا
 توفير معلومات فيما يتعلق،إصالح أو صيانة أجھزة اإلنذار ضد السرقة الخاصة بالسيارات
 إصالح أو صيانة أنظمة التدفئة، خدمات إعادة تھيئة السيارات،بإصالح أو صيانة السيارات
 إصالح أو، إصالح إطارات السيارات أو صيانتھا،والتبريد الخاصة بالسيارات ذات المحركات
 صيانة المركبات ذات، إصالح التجھيزات الخاصة بالسيارات،صيانة عجالت السيارات
. الخدمات االستشارية فيما يتعلق بصيانة المركبات،المحركات

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٤٨-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

18/04/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Hangzhou Ezviz Network
Co. Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou, P.R. China
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169853
Class
38

Goods/Services
Television broadcasting; Telephone services; Communications
by computer terminals; Computer-aided transmission of
messages and images; Telecommunications information; Rental
of message sending apparatus; Rental of telecommunications
equipment; Providing telecommunication connections to a
global computer network; Providing user access service to a
global computer network; Teleconferencing services;
Transmission and reception [transmission] of database
information via the telecommunication network; Transmission
of electronic mail; Rental of information transmission
equipment; Communications by fiber optic networks; Electronic
bulletin board services (telecommunications services); Rental of
global computer network access time; Providing Internet chat
rooms; Providing database access services; Voice mail service;
Transmission of digital files.
Special condition: Color Claim: Blue, Green, Fuchsia, Orange,
White

18/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.أل تي دي. ھانغتشو إيزفيز نتورك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ھانغتشو، بينجيانغ ديستريكت، تشيانمو رود٥٥٥ رقم
جمھورية الصين الشعبية
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
38

الصنف

١٦٩٨٥٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البث بالتلفزيون؛ خدمات التلفونات؛ اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية؛ نقل الرسائل والصور
عبر الكمبيوتر؛ معلومات حول اإلتصاالت؛ تأجير أجھزة إرسال الرسائل؛ تأجير معدات
اإلتصاالت؛ تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر؛ توفير إمكانية توصيل
المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية ؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ إرسال واستقبال
]نقل[معلومات قاعدة البيانات عبر شبكة االتصاالت؛ نقل البريد اإللكتروني؛ تأجير أجھزة نقل
المعلومات؛ اإلتصاالت عبر شبكات األلياف البصرية؛ خدمات لوحات النشرات اإللكترونية
]خدمات إتصاالت[؛ تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية؛ توفير غرف الدردشة
عبر اإلنترنت؛ توفير خدمات الوصول إلى قاعدة البيانات؛ خدمات البريد الصوتي؛ إرسال
.الملفات الرقمية

 ألزرق واألخضر والفوشيه والبرتقالي واألبيض: العالمة محددة بااللوان:اشتراطات خاصة
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Date of

12/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩٨١٠٩  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان٤١٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169818
Class
38
38
الصنف
١٦٩٨١٨

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/09/2019

Goods/Services
Telecommunication services; wireless broadband
communication services; telecommunication services, namely
providing Internet access via broadband optical or wireless
networks; telecommunications services, namely, transmission
of voice, data, graphics, sound and video by means of
broadband or wireless networks; providing third party users
with access to telecommunications infrastructure; rental of
telecommunications apparatus and installations;
telecommunications gateway services; telecommunications
services for providing multiple-user access to a global
computer network; providing access to telecommunications
networks.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 77344
Claim Date: 03/04/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات، خدمات االتصاالت الالسلكية عبر النطاق العريض،خدمات االتصاالت عن بعد
االتصاالت عن بعد وبالتحديد توفير الوصول الى االنترنت عبر شبكات االتصاالت البصرية
 خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد ارسال،عبر النطاق العريض او الشبكات الالسلكية
الصوت والبيانات والرسومات والصوتيات والفيديو بواسطة االتصاالت عبر النطاق العريض
 تزويد مستخدمي االطراف الثالثة بالوصول الى البنية التحتية لالتصاالت،والشبكات الالسلكية
 خدمات، خدمات بوابة االتصاالت، تأجير معدات وتركيبات االتصاالت عن بعد،عن بعد
 توفير الوصول،االتصاالت عن بعد لتوفير الوصول لعدة مستخدمين الى شبكة حاسوب محلية
.الى شبكات االتصاالت عن بعد

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٧٣٤٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/٠٣ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

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
١٦٩٩١٦

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.

15/01/2020

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
169916
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:

15/01/2020

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
١٦٩٩١٣

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.

15/01/2020

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
169913
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:

15/01/2020

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
١٦٩٩١٢

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.

15/01/2020

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
169912
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:

04/02/2020

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
١٦٩٩٧٦

04/02/2020

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
169976
Class
38

Trademark

Goods/Services
;on-air communication services; online services
telecommunication services, in particular broadcasting and
transmission of radio and television programs, of sound and
images and information, also via wire, cable, satellite, radio,
global or other computer network and similar technical
equipment; telecommunications of information (including web
pages), computer programs and any other data; electronic mail
services, providing user access to the internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
;internet or databases; telecommunication gateway services
online retail services (e-commerce); collection and supply of
news, messages and information, agency for press and noncommercial information.
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Date of

20/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

HYUNDAI MOTOR
COMPANY

Nationality
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
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
170016
Class
38

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ھيونداي موتور كومباني

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية، سيؤول، سيوتشو – جو، ھيوليونج – رو،١٢
كوريا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
38

Goods/Services
Electronic transmission of automobile information and data;
transmission of automobile information via communication network;
telecommunications; wireless communication; transmission of
electronic information by national and international networks;
transmission of information on optical telecommunication networks;
transmission of news; rental of data communications installations;
transmission and reception transmission of database information via
telecommunication network; emergency alarm services via
telecommunication network; data communication; communications by
satellite; information about telecommunication; communications by
computer terminals; transmission of images; Internet access services;
providing telecommunications connections to a global computer
network; satellite transmission and television broadcasting services;
broadcasting and transmission of television programs; providing access
to web sites on mobile and internet; transmission of advertising
programs and media advertising communications via digital
communications network; car telephone communications services;
wireless telecommunication services for providing remote diagnosis,
traffic information, living information, emergency recovery information,
multimedia in vehicles; providing navigation service via the data
network; providing application access to via the wireless local area
network for vehicles; providing navigation service via the data network
for vehicles; providing access to multimedia content on-line for
vehicles; providing access to a global computer network via mobile
devices for automobiles; wireless communication network service for
vehicles; electronic transmission of smart phone application data linked
to vehicles; providing long distance telecommunications services for
vehicles; providing access to mobile content via cellular telephone for
vehicles; data transmission via telematics networks (including those for
automobile); information transmission by telematics codes (including
those for automobile); information transmission via telematics networks
(including those for automobile); telematics communication services
(including those for automobile); telematics services (including those
for automobile); communication by mobile telephone (including those
for automobile); electronic data transmission (including those for
automobile); transmission of information via national and international
networks (including those for automobile); transmission of news
(including those for automobile); transmission of sound, picture and
data signals (including those for automobile); transmission of sound,
video and information (including those for automobile); provision of
access to the internet (including those for automobile); providing access
to databases (including those for automobile); text messaging services
(including those for automobile).
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189949
Claim Date: 06/12/2019

الصنف

١٧٠٠١٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إرسال معلومات،اإلرسال اإللكتروني للمعلومات والبيانات الخاصة بالسيارات
، االتصاالت الالسلكية، االتصاالت الھاتفية،السيارات من خالل شبكة اتصاالت
 إرسال،إرسال المعلومات اإللكترونية من خالل الشبكات الوطنية والعالمية
 تأجير تركيبات، إرسال األخبار،المعلومات على شبكات اتصاالت ھاتفية ضوئية
 اإلرسال وإرسال االستقبال الخاص بمعلومات قواعد البيانات من،إرسال البيانات
 خدمات اإلنذار في حالة الطوارئ من خالل شبكة،خالل شبكة اتصاالت ھاتفية
، االتصاالت من خالل القمر الصناعي، إرسال البيانات،اتصاالت ھاتفية
 االتصاالت من خالل الوحدات الطرفية،المعلومات حول االتصاالت الھاتفية
 توفير توصيالت، خدمات الوصول إلى اإلنترنت، إرسال الصور،الحاسوبية
 خدمات اإلرسال عبر األقمار،االتصاالت الھاتفية لشبكة حاسوبية عالمية
 توفير وصول إلى مواقع، بث وإرسال برامج التلفاز،الصناعية والبث التلفازي
 إرسال برامج اإلعالن واتصاالت اإلعالن،الويب على الھواتف الجوالة واإلنترنت
، خدمات اتصاالت ھاتفية للسيارات،عبر الوسائط من خالل شبكة اتصاالت رقمية
 ومعلومات حركة،خدمات اتصاالت ھاتفية السلكية لتوفير التشخيص عن بعد
، ومعلومات االسترجاع في حاالت الطوارئ، والمعلومات الحية،مرور البيانات
، توفير خدمة المالحة من خالل شبكة بيانات،والوسائط المتعددة في المركبات
 توفير،توفير الوصول إلى تطبيق من خالل شبكة منطقة محلية السلكية للمركبات
 توفير وصول إلى،خدمة المالحة من خالل شبكة البيانات من أجل المركبات
 توفير الوصول إلى شبكة،محتوى وسائط متعددة عبر اإلنترنت من أجل المركبات
 خدمة شبكة اتصال السلكي،حاسوبية عالمية من خالل ھواتف نقالة للسيارات
، اإلرسال اإللكتروني لبيانات تطبيق ھاتف ذكي متصلة بالمركبات،للمركبات
 توفير وصول إلى،توفير خدمات االتصاالت الھاتفية طويلة المدى للمركبات
 إرسال البيانات من خالل شبكات،محتوى نقال من خالل ھاتف خلوي للمركبات
 إرسال المعلومات من،(المعلوميات عن بعد )بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات
 إرسال المعلومات،(خالل أكواد المعلوميات )بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات
 خدمات،(من خالل شبكات معلوميات )بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات
 خدمات المعلوميات،(اتصاالت المعلوميات )بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات
 االتصال من خالل ھاتف نقال )بما في ذلك،()بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات
 إرسال بيانات إلكترونية )بما في ذلك تلك الخاصة،(الخاص بالسيارات
 إرسال المعلومات من خالل شبكات وطنية وعالمية )بما في ذلك تلك،(بالسيارات
 إرسال،( إرسال األخبار )بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات،(الخاصة بالسيارات
 توفير،( والصور والبيانات )بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات،إشارات الصوت
 توفير وصول إلى قواعد،(وصول إلى اإلنترنت )بما في ذلك الخاص بالسيارات
 خدمات المراسلة النصية )بما في ذلك،(البيانات )بما في ذلك الخاص بالسيارات
.(تلك الخاصة بالسيارات

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٤٩-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

07/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جاس وورلدوايد مانجمينت ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٦١٩٥بارفيلد رود إن إي ،أتالنتا ،جي ايه  ٣٠٣٢٨الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
39
الصنف
١٦٩٩١٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وساطة نقل البضائع ،نقل البضائع ،تغليف البضائع ،تخزين البضائع ،إحالة الشحن )المباشرة
بالشحن( ،لوجستيات )حركة البضائع( البضائع وبالتحديد لوجستيات )حركة البضائع( سلسلة
التوريد والخدمات اللوجستية )حركة البضائع ( العكسية وبالتحديد تخزين ونقل وتسليم
البضائع لآلخرين عن طريق الجو أو السكك الحديدية أو السفن أو الشاحنات ،التعامل مع
الشحن وبالتحديد التعامل مع إدارة محطة الشحن بالحاويات ،الخدمات اللوجستية لسلسلة
التوريد والخدمات اللوجستية )حركة البضائع( العكسية وبالتحديد تنسيق )تنظيم( وتنفيذ
التخزين ونقل وتسليم البضائع وبضائع الشحن والشحنات األخرى لآلخرين عن طريق الجو
أو السكك الحديدية أو السفن أو الشاحنات أو وسائل مماثلة ،التعامل مع الشحن وبالتحديد
تعبئة وتغليف وتعليب البضائع لغايات النقل ،خدمات التخزين وبالتحديد التخزين والتوزيع
واالستالم والنقل والتسليم والتعبئة للشحن ،تخطيط طرق الشحن ،توفير المعلومات المتعلقة
بجمع وتسليم الممتلكات )األصول( أثناء العبور وبالتحديد المركبات والمقطورات والسائقين
والشحن وحاويات التسليم.

07/11/2019

Date of

Applicant Name:

JAS WORLDWIDE
MANAGEMENT, INC.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6195 Barfield Road NE, Atlanta, GA 30328,
USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169919
Class
39

Trademark

Goods/Services
;Freight transportation brokerage; transportation of goods
;packaging of goods; storage of goods; freight forwarding
logistics of goods, namely, supply chain logistics and reverse
logistics, namely, storage, transportation, and delivery of goods
for others by air, rail, ship, or truck; cargo handling, namely,
container freight station handling; supply chain logistics and
reverse logistics services, namely, coordinate and perform
storage, transportation and delivery of goods, cargo, and other
freight for others by air, rail, ship, truck, or similar means; cargo
handling, namely, packaging and parceling of goods for
transport purposes; warehousing services, namely, storage,
distribution, pick-up, transport, delivery and packing for
shipment; planning shipment routes; providing information
concerning collection and delivery of assets in transit, namely,
vehicles, trailers, drivers, cargo, and delivery containers.
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Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

16/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

زينب افھيد خليل الفرجات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

Zainab Afhaid Khaleel
Alfarajat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address siyahi street, Wadi Musa, P.O.Box: 159,
71810

,١٥٩:ب. ص،  وادي موسى، الشارع السياحي البترا
٧١٨١٠

Applicant for
siyahi street, Wadi Musa, P.O.Box: 159,
Correspondence
71810
Trademark
169699
Class
39

,١٥٩:ب. ص،  وادي موسى، الشارع السياحي البترا
٧١٨١٠
الصنف
١٦٩٦٩٩

Goods/Services
groups (Arranging of), Transport of travelers, Transport
Reservation Travelers (Escorting of)

39

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مراقبة المسافرين, الحجز للنقل,نقل المسافرين,تنظيم الرحالت
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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

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
169749
Class
39
39
الصنف
١٦٩٧٤٩

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.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة باأللوان :الزھري واالزرق الكوبالت

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.
Special condition: The trademark is specified in colors Pink and
Cobalt blue.
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Date of

24/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

New Jersey Shipping
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -al swaifiya , P.O.Box: 140167,
17141

24/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نيوجرسي للشحن

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١٧١٤١ ,١٤٠١٦٧:ب. ص، الصويفية- عمان

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

الصويفية-  عمان١٧١٤١ -١٤٠١٦٧ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 140167 -17141 Amman -al
Correspondence
swaifiya
Trademark
169881
Class
39

Goods/Services
crago services
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use separately from the mark

39

الصنف

١٦٩٨٨١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الشحن
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الرسم العام بمعزل:التنازل
عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة ابعاد المصفوفة الورقية المتوازنه للخدمات الطباعية

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

االردن
ذ  .م .م
عمان -خلدا  ،ص.ب١١١١٨ ,١٨٤٢١٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -١٨٤٢١٩عمان -خلدا

رقم العالمة التجارية

١٦٩٩٦٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات مطبعيه

الصنف

23/10/2019

Date of

Applicant Name:

Dimensional balanced
matrix paper printing
services
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -khalda , P.O.Box: 184219, 11118

40

Applicant for
P.O.Box 184219 -11118 Amman -khalda
Correspondence
Trademark
169967
Class
40

Goods/Services
printing services

322

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

24/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة التعاون للتعليم واالستشارات /روضة ومدارس اكاديمية ريتال الدولية
Kindergarten and Schools
Retaal international
academy
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
Limited Liability Company
ذ  .م .م
Applicant Career
Applicant Address amman -al ordon str , P.O.Box: 1724,
عمان -ش االردن -تقاطع ش ياجوز مع الجبھه ،
11941
ص.ب١١٩٤١ ,١٧٢٤:

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

24/09/2019

Date of

Applicant Name:

ص.ب  ١١٩٤١ -١٧٢٤عمان -ش االردن -تقاطع ش ياجوز
مع الجبھه
41
الصنف
١٦٩٦٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التعليم

Applicant for
P.O.Box 1724 -11941 amman -al ordon str
Correspondence
Trademark
169698
Class
41

Goods/Services
education
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

:تاريخ ايداع الطلب

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، واتفورد، ھاترز الن، كروكسلي بارك،٥ بيلدينغ
 المملكة المتحدة،واي ئي٨ ١٨  دبليو دي،ھيرتفوردشير

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169837
Class
41
41
الصنف
١٦٩٨٣٧

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/10/2019

Goods/Services
Medical education services; medical training and teaching.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397383
Claim Date: 07/05/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.خدمات التعليم الطبي؛ التدريب والتعليم الطبي
GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٣٩٧٣٨٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

:تاريخ ايداع الطلب

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، واتفورد، ھاترز الن، كروكسلي بارك،٥ بيلدينغ
 المملكة المتحدة،واي ئي٨ ١٨  دبليو دي،ھيرتفوردشير

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169744
Class
41
41
الصنف
١٦٩٧٤٤

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/10/2019

Goods/Services
Medical education services; medical training and teaching.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397399
Claim Date: 07/05/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.خدمات التعليم الطبي؛ التدريب والتعليم الطبي
GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٠٠٠٣٣٩٧٣٩٩UK :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء

325

Date of

06/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
INVO BIOSCIENCE, INC.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5582 BROADCAST COURT, SARASOTA
FLORIDA 34240, USA

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،إنفو بيوسيانس
امريكا
شركة اجنبية

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

،٣٤٢٤٠  ساراسوتا فلوريدا، بروادكاست كورت٥٥٨٢
الواليات المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169820
Class
41
41
الصنف
١٦٩٨٢٠

Applicant for
Correspondence

Trademark

06/11/2019

Goods/Services
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of medical fertility
procedures

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وبخاصة عقد الحصص الدراسية والحلقات الدراسية والمؤتمرات وورش،خدمات تعليمية
.العمل في مجال عمليات الخصوبة الطبية
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تاريخ ايداع الطلب:

10/12/2019

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

دايملِر إيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مرسيدسشتراسِ ه  ٧٠٣٢٧ ١٣٧شتوتغارت ألمانيا
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٦٩٩٣٧

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات إرشادات قيادة المركبات ،خدمات تنظيم المباريات الرياضية ،الخدمات الثقافية
والترفيھية؛ فعاليات سائقي المركبات ،خدمات تدريب قيادة المركبات.

41

10/12/2019

Date of

Applicant Name:
Daimler AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart
Germany
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
169937
Class
41

Goods/Services
Vehicles driving instruction, organising of sports competitions,
culture and entertainment; vehicles driver events, vehicle driver
trainings
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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

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
169747
Class
41
41
الصنف
١٦٩٧٤٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الترفيه؛ نشر المجالت؛ نشر المجالت االلكترونية؛ التدريب؛ تدريب الطيارين واألفراد العاملين
على متن الطائرات؛ خدمات التدريب المقدمة من خالل أجھزة المحاكاة.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة باأللوان :الزھري واالزرق الكوبالت

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Entertainment; Magazine publishing; Publication of electronic
magazines; Training; Pilot and cabin crew training; Training
services provided via simulators.
Special condition: The trademark is specified in colors Pink and
Cobalt blue.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

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

سانت-جوبين ويبر
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

رو دي بري  ٧٧١٧٠سيرفون )فرنسا(

قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٦٩٧٠٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية غير القابلة للتنزيل؛ توفير خدمات التدريب و
المقصودبھا توفير خدمات التدريب في مجال صناعةالبناء والھندسة المدنية،تنظيم االلعاب
والمباريات أو المنافسات ]للتعليم أو الترفيه[؛ إدارة اليانصيب؛ تنظيم وإدارة الحلقات
الدراسية والمؤتمرات والحلقات الدراسية واإلجتماعات

26/12/2019

Date of

41

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
169706
Class
41

Goods/Services
;Providing on-line electronic publications, not downloadable
providing of namely,providing trainingin the building and the
civil engineering,organization of games and competitions
(education or entertainment); operating lotteries; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, seminars or
congresses.
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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
169705
Class
41

Goods/Services
Providing on-line electronic publications, not downloadable;
providing of training namely , providing of tranining in the
building and the civil engineering industry; organization of
games and competitions (education or entertainment);
operating lotteries; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, seminars or congresses.

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

41

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٦٩٧٠٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية غير القابلة للتنزيل؛ توفير خدمات التدريب؛ والمقصود
تنظيم االلعاب والمباريات أو، ،بھا توفير خدمات التدريب في صناعة البناء والھندسة المدنية
المنافسات ]للتعليم أو الترفيه[؛ إدارة اليانصيب؛ تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية والمؤتمرات
والحلقات الدراسية واإلجتماعات
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

saad mohammed 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
169700
Class
41

Goods/Services
production of radio and television programs for the internet and
other media

13/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سعد محمد خليل سعد السمھوري

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,١٣٠٧١:ب. ص، شارع وصفي التل- تالع العلي- عمان
١١٩٤٢
شارع وصفي- تالع العلي-  عمان١١٩٤٢ -١٣٠٧١ ب.ص
التل
41
الصنف
١٦٩٧٠٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
انتاج برامج اذاعية وتلفيزيونية لإلنترنت ووسائل اإلعالم األخرى
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تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

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

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

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
١٦٩٩١٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية )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.

15/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169915
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:

15/01/2020

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 ٠ ،عمان
االردن41
الصنف
١٦٩٩١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية )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.

15/01/2020

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
169914
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:

15/01/2020

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
١٦٩٩١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية )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.

15/01/2020

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
169911
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

19/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

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
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169736
Class
41

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
information and news in the field of employment training;
Publishing Of Newspapers, Magazines & Periodicals
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (KSA) if used
separately from the Mark.

19/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

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

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٦٩٧٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع على االنترنت يضم أخبار وافتتاحيات تحريرية وآراء فيما يتعلق باألحداث
 نشر، توفير معلومات وأخبار على االنترنت في مجال التدريب على التوظيف،الجارية
الصحف )الجرائد( والمجالت والدوريات
( إذاKSA)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.وردت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة فاء واو باء ياء الف لاللعاب االلكترونية

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

االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

" fa " waw ba " ya
company j alaf electronic
games
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / abdoun, P.O.Box: 626615, 11110

عمان  /عبدون  ،ص.ب١١١١٠ ,٦٢٦٦١٥:

ص.ب  ١١١١٠ -٦٢٦٦١٥عمان/ش.الصويفية
١٦٩٦٧٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مراكز التسلية و الترفية

الصنف

19/01/2020

Date of

41

Applicant for
P.O.Box 626615 -11110 amman/swifiya
Correspondence
Trademark
169674
Class
41

Goods/Services
amusement and reaction centers
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Toho Co., Ltd.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-2-2 Yurakucho, Chiyoda-Ku, Tokyo
Japan
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
170001
Class
41

Goods/Services
Theatre productions; organization of shows [impresario
services]; arranging and conducting of concerts; production of
shows; providing on-line music, not downloadable; providing
films, not downloadable, via video-on-demand services;
providing television programmes, not downloadable, via videoon-demand services; providing on-line videos, not
downloadable; providing facilities for producing video, cinema
and photography products; cinema presentations; presentation
of live performances; presentation of variety shows;
presentation of circus performances; theatrical shows provided
at performance venues; presentation of musical performances;
production of television programs; production of radio and
television programmes; providing recreation facilities;
amusement park and theme park services; providing waterpark
services; entertainment services, namely, providing nondownloadable text and graphics presented to mobile
communication devices via a global computer network and
wireless networks; providing karaoke facilities; providing
museum facilities [presentation, exhibitions]; instruction
services; education information; mobile library services and
bookmobile services; on-line publication of electronic books
and journals; film distribution; toy rental; games equipment
rental; conducting guided tours; animal training; modelling for
artists; organization of lotteries; rental of indoor aquaria; rental
of lighting apparatus for movie sets or film studios; game
services provided online from a computer network; virtual
reality arcade services; entertainment services in the nature of
escape room attractions.

30/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.توھو كو
يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشيودا، يوراكوشو٢-٢-١
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
41

الصنف

١٧٠٠٠١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،[ تنظيم العروض ]خدمات المنتجين أو المديرين،وسائل عمليات اإلنتاج المسرحي
، توفير الموسيقى على الشبكات، إنتاج العروض،إعداد وعقد الحفالت الموسيقية
 من خالل خدمات الفيديو، غير القابلة للتنزيل، وتوفير األفالم،غير القابلة للتنزيل
 من خالل خدمات الفيديو عند، توفير برامج التلفاز غير القابلة للتنزيل،عند الطلب
 توفير منشآت خاصة، غير القابلة للتنزيل، توفير الفيديوھات على الشبكات،الطلب
 عروض السينما، والتصوير الفوتوغرافي، ومنتجات السينما،بإنتاج الفيديو
 عروض، تقديم العديد من العروض وتقديم عروض السيرك،والعروض الحية
 إنتاج، تقديم العروض الموسيقية،المسرح التي تم توفيرھا عند أماكن األداء
، توفير تجھيزات االستجمام، إنتاج برامج التلفاز والراديو،البرامج التلفزيونية
، وتوفير خدمات األلعاب المائية، وخدمات تسلية في الھواء الطلق،حدائق المالھي
 وبصفة خاصة توفير رسومات ونصوص غير قابلة للتنزيل يتم،خدمات الترفيه
عرضھا على أجھزة االتصال النقالة من خالل شبكات كمبيوتر عالمية وشبكات
 خدمات،[ توفير منشآت المتاحف ]عروض التقديم،السلكية توفر منشآت الكاريوكي
، وخدمات المكتبة النقالة وخدمات المكتبة المتنقلة، معلومات التعليم،التدريس
، وإيجار األلعاب، توزيع األفالم،النشر على اإلنترنت للكتب اإللكترونية والمجالت
 تزويد الفنانين، وتدريب الحيوانات، وتوفير رحالت إرشادية،تأجير معدات األلعاب
 تأجير معدات، استئجار األحواض الداخلية، تنظيم مسابقات اليانصيب،بالعارضين
 خدمات األلعاب التي يتم،اإلضاءة للمشاھد السينمائية أو استوديوھات األفالم
، خدمات واقع الممرات االفتراضية،توفيرھا على الشبكة من شبكة الكمبيوتر
.خدمات الترفيه في ھيئة وسائل الجذب الخاصة بغرف الھروب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مواھب للتنمية وتطوير الموارد البشرية ذ.م.م

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

االردن
ذ  .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

ص.ب  ١١١٩٦ -٩٦١٤٠١المدينة/الشارع :عمان-
الشميساني  -شارع عبدالعزيز الثعالبي  -عمارة  ٧طابق االول
ص.ب  ١١١٩٦ -٩٦١٤٠١المدينة/الشارع :عمان-
الشميساني  -شارع عبدالعزيز الثعالبي  -عمارة  ٧طابق االول
١٦٩٨٩٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التدريب العملي )عرض( .خدمات كتابة السيناريو والبرامج االذاعية والتلفزيونية .
الترفيه التلفزيوني.التوجيه المھني )نصائح تعليمية او تدريبية(

02/02/2020

Date of

41

Talents for Human
Resources
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
P.O.Box 961401 -11196
city/street:Amman-shmesisani-Abdul ALThaalabi street-Bulliding 7first floor
Applicant for
Correspondence

P.O.Box 961401 -11196
city/street:Amman-shmesisani-Abdul ALThaalabi street-Bulliding 7first floor
169899
Class
41

Trademark

Goods/Services
practical training [demonstration]. scriptwriting Services,
Television entertainment. Vocational guidance [education or
training advice].
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Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

08/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الھيئة الملكية لمحافظة العال

:اسم طالب التسجيل

سعودية
ھيئة حكومية

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

The Royal Commission for
AlUla County
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address Oud Dunes – Amro Aldumairi StreetDiplomatic Quarter- Unit No. 7747 No. 1
Riyadh 3357 – 12512 – Saudi Arabia

 وحدة-  حي السفارات-  شارع عمرو الضميري- عود ديونز
 المملكة العربية-١٢٥١٢-٣٣٥٧  الرياض١  رقم٧٧٤٧
السعودية

Applicant for
Correspondence

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم

Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street
169798
Class
41

41

Goods/Services
Academies [education]; Amusement arcade services (Providing —);
Amusement parks; Amusements; Animal training; Arranging and
conducting of colloquiums; Arranging and conducting of concerts;
Arranging and conducting of conferences; Arranging and conducting
of congresses; Arranging and conducting of seminars; Arranging and
conducting of symposiums; Arranging and conducting of workshops
[training]; Arranging of beauty contests; Beauty contests (arranging of); Booking of seats for shows; Books (Publication of-); Camp services
(Holiday-) [entertainment]; Camp services (Sport-); Cine-films (Rental
of-); Cinema presentations; Club services [entertainment or education];
Coaching [training]; Colloquiums (Arranging and conducting of-);
Competitions (Organization of-) [education or entertainment];
Competitions (Organization of sports-); conducting fitness classes;
Conducting of concerts (Arranging and-); Conferences (Arranging and
conducting of-); Congresses (Arranging and conducting of-); Disc
jockey services; Dubbing; Editing (Videotape-); Education information;
Entertainer services; Entertainment; Entertainment information;
Exhibition (Organization of-) for cultural or educational purposes;
Fashion shows for entertainment purposes (Organization of-); Film
production, other than advertising films; Game services provided online from a computer network; Games equipment rental; Golf facilities
(Providing-); Gymnastic instruction; Health club services [health and
fitness training]; Holiday camp services [entertainment]; Information
(Education-); Information (Entertainment-); Information (Recreation-);
Instruction services; Interpretation (Sign language-); Language
interpreter services; Layout services, other than for advertising
purposes; Production of radio and television programmes; Radio and
television programmes (Production of-); Rental of sports equipment,
except vehicles; Schools (Boarding-); Schools (Nursery-); Zoological
garden services.
Special condition: Claiming brown and gold colors.

الصنف

١٦٩٧٩٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، حدائق المالھي، تقديم خدمات قاعات التسلية،[االكاديميات ]للتربية والتعليم
 تنظيم وإقامة الحفالت، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، تدريب الحيوانات،التسلية
 تنظيم وإدارة، تنظيم وإدارة اإلجتماعات، تنظيم وإدارة المؤتمرات،الموسيقية
،[ تنظيم وإدارة ورشات العمل ]تدريب، تنظيم وإدارة الندوات،الحلقات الدراسية
، حجز المقاعد للعروض المسرحية، تنظيم مسابقات الجمال،تنظيم مسابقات الجمال
، خدمات المعسكرات الرياضية،[ خدمات معسكرات العطالت ]للترفيه،نشر الكتب
 خدمات النوادي ]للترفيه أو، عروض األفالم السينمائية،تأجير األفالم السينمائية
 تنظيم المباريات أو، تنظيم وإدارة حلقات دراسية،[ التمرين ]التدريب،[التعليم
 إقامة حصص لياقة، تنظيم المباريات الرياضية،[المنافسات ]للتعليم أو الترفيه
 تنظيم وإدارة، تنظيم وإدارة المؤتمرات، تنظيم وإقامة الحفالت الموسيقية،بدنية
 إعداد أشرطة، إعادة تسجيل الصوت، خدمات فارس األسطوانات،اإلجتماعات
 معلومات عن، الترفيه، خدمات المضيف، معلومات عن التربية والتعليم،الفيديو
 تنظيم عروض األزياء، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية،الترفيه
 خدمات األلعاب المقدمة، إنتاج أفالم بخالف أفالم الدعاية واإلعالن،لغايات الترفيه
، توفير تسھيالت لعبة الغولف، تأجير معدات األلعاب،مباشرة من شبكة كمبيوتر
 خدمات النوادي الصحية ]تدريب للياقة البدنية والحفاظ،تعليمات الرياضة البدنية
، معلومات عن التربية والتعليم،[ خدمات معسكرات العطالت ]للترفيه،[على الصحة
 تفسير لغة، خدمات التدريس، معلومات عن اإلستجمام،معلومات عن الترفيه
 خدمات تصميم بخالف المستخدمة لغايات الدعاية، خدمات ترجمة اللغات،اإلشارة
 تأجير، إنتاج برامج الراديو والتلفزيون، إنتاج برامج الراديو والتلفزيون،واإلعالن
. حدائق الحيوان، دور حضانة، مدارس داخلية،معدات الرياضة عدا المركبات

. مع المطالبة بااللوان البني والذھبي:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

14/10/2018

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

سي سي بي بيه ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الطابق ،١١تو سنو ھيل ،كوينزواي ،برمنغھام ،انجلترا بي٤
٦دبليو آر ،المملكة المتحدة
سابا وشركاھم للملكية الفكرية ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
 ٥٦شارع االمير شاكر بن زيد ,الشميساني ,عمان ,األردن
42
الصنف
١٦٩٩٥٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تصميم وبرمجة برمجيات الحاسوب؛ االستشارات المھنية )لغير األ‘عمال التجارية(؛
إعداد التقارير؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الحاسوب ،وجميعھا تتضمن المعلومات
المالية؛ خدمات تأسيس الشركات؛ خدمات المشورة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

14/10/2018

Date of

Applicant Name:
CCBP LTD
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11th Floor, Two Snow Hill, Queensway,
Birmingham, England B4 6WR, United
Kingdom
Applicant for
saba P.O.Box 840553 -11184
Correspondence
Trademark
169954
Class
42

Goods/Services
;Computer software design and programming services
professional (non-business) consultancy; preparation of
reports; provision of access to computer databases, all
;containing financial information; company formation services
consultancy services relating to information technology.
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Date of

18/04/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Hangzhou Ezviz Network
Co. Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou, P.R. China
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169986
Class
42

Goods/Services
Technical research; Technical project studies; Engineering;
Research and development of new products for others;
Engineering drawings service; Surveying; Industrial designs;
Interior designs; Computer rental; Computer programming;
Computer software designs; Computer systems analysis;
Computer systems designs; Updating of computer software;
Consultancy in the field of computer hardware design and
development; Rental of computer software; Recovery of
computer data; Maintenance of computer software; Duplication
of computer program; Conversion of data or documents from
physical to electronic media; Creating and maintaining web
sites for others; Hosting computer sites [web sites]; Computer
software installation; Data conversion of computer programs
and data (not physical conversion); Computer software
consulting; Rental of web server; Computer virus protection
services; Providing Internet search engine; Remote monitoring
of computer system; Document digitization (scanning); Platform
as a service [PaaS]; Software as a service [SaaS].
Special condition: Color Claim: Blue, Green, Fuchsia, Orange,
White

18/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.أل تي دي. ھانغتشو إيزفيز نتورك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ھانغتشو، بينجيانغ ديستريكت، تشيانمو رود٥٥٥ رقم
جمھورية الصين الشعبية
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
42

الصنف

١٦٩٩٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األبحاث التقنية؛ دراسات المشاريع التقنية؛ الھندسة؛ البحث والتطوير للمنتجات اآلخرين
الجديدة؛ خدمة الرسومات الھندسية؛ مسح؛ التصميم الصناعي ؛ تصميم الديكور الداخلي؛
تأجير أجھزة كمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛ تصميم برامج كمبيوتر؛ تحليل أنظمة الكمبيوتر؛
تصميم أنظمة الكمبيوتر؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛ استشارات في مجال تصميم وتطوير
معدات الكمبيوتر؛ تأجير برامج كمبيوتر؛ إسترجاع بيانات الكمبيوتر؛ صيانة برامج الكمبيوتر
؛ نسخ برامج الكمبيوتر؛ تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية؛ إنشاء
وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ تفعيل مواقع اإلنترنت؛ تحميل برامج كمبيوتر؛
تحويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته ]تحويل غير مادي[؛ االستشارات في برامج
الكمبيوتر؛ تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات؛ تزويد محرّ كات
بحث على اإلنترنت؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد؛ تحويل بيانات
[؛ خدمة البرامجPaaS] الوثائق إلى رقمية ]مسح[؛ خدمة المنصات الخاصة بالتطبيقات
.[SaaS]

 ألزرق واألخضر والفوشيه والبرتقالي واألبيض: العالمة محددة بااللوان:اشتراطات خاصة
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Date of

12/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩٨١٠٩  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان٤١٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169819
Class
42
42
الصنف
١٦٩٨١٩

Applicant for
Correspondence

Trademark

12/09/2019

Goods/Services
Telecommunications technology consultancy; design of
telecommunications apparatus and equipment; research
services in the field of information and telecommunications
technology; consulting in the field of telecommunications
technology; satellite telecommunications technology service;
development, maintenance and updating telecommunications
networks; design, development and maintenance of
telecommunications software.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 77344
Claim Date: 03/04/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات، تصميم معدات وأدوات االتصاالت عن بعد،استشارات تقنية االتصاالت عن بعد
 خدمات االستشارات في مجال تقنية،البحوث في مجال معلومات وتقنية االتصاالت عن بعد
 تطوير وصيانة، خدمات تقنية االتصاالت عن بعد عبر االقمار الصناعية،االتصاالت عن بعد
. تصميم وتطوير وصيانة برامج االتصاالت عن بعد،وتحديث شبكات االتصاالت عن بعد

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٧٣٤٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/٠٣ :تاريخ االدعاء

342

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
Research services in the field of computer hardware, cloud
computing, computer programming and computer software;
design services; design and development of computer
hardware; cloud computing; computer programming; computer
software consultancy.

: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 مص/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
169968
Class
42

28/11/2019

42

الصنف

١٦٩٩٦٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البحوث في مجال العتاد الحاسوبي؛ الحوسبة السحابية؛ برمجة الحاسوب؛ البرمجيات
الحاسوبية؛ خدمات التصميم؛ تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي؛ حوسبة سحابية؛ برمجة
.الحاسوب؛ االستشارات في مجال البرمجيات الحاسوبية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

08/01/2020

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

شركة نحو القمة لتطوير البرمجيات
االردن
ذ  .م .م
عمان -شارع المدينة المنورة  ،ص.ب١١١٢١ ,٢١١٤٦٣:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٢١ -٢١١٤٦٣عمان -شارع المدينة المنورة

رقم العالمة التجارية

١٦٩٩٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطوير برامج الكمبيوتر

الصنف

08/01/2020

Date of

Applicant Name:
apex payment solutions
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -almadinih al munawara, P.O.Box:
211463, 11121
Applicant for
P.O.Box 211463 -11121 amman -almadinih
Correspondence
al munawara
Trademark
169953
Class
42
42

Goods/Services
Software development

344

Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة باي لحلول االعمال ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

Pi Business Solutions
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jordan -Amman -7th Circle -Zahran Plaza
Building , P.O.Box: 17516, 11195

، مجمع زھران بالزا- عمان الدوار السابع- االردن
١١١٩٥ ,١٧٥١٦:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman 7thciricle Correspondence
zahran building
Trademark
169780
Class
42

الدوار السابع بناية زھران-  عمان١١١٩٥ -١٧٥١٦ ب.ص
بالزا
42
الصنف
١٦٩٧٨٠

Goods/Services
Computer programming - Consultancy (Computer
software) - Consultancy (Intellectual property) Conversion of data or documents from physical to
electronic media - Design (computer system) Providing search engines for the internet Research and development for others - Software
design (Computer-).

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إستشارات الملكية-  إستشارات في البرمجيات الحاسوبية- برمجة الحاسوب
 تصميم أنظمة-  تحويل البيانات من وسائط مادية الى إلكترونية- الفكرية
-  البحث والتطوير لالخرين-  توفير أجھزة بحث في االنترنت- حاسوب
تصميم برامج حاسوب
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Date of

23/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

husam musharbash and
partners for construction
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ alfuheis , P.O.Box: 69, 19152

Applicant for
P.O.Box 69 -19152 amman/ alfuheis
Correspondence
Trademark
169892
Class
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.

42

الصنف

23/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة حسام مشربش وشركاه للمقاوالت

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١٩١٥٢ ,٦٩:ب. ص،  الفحيص/ عمان

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

 الفحيص/  عمان١٩١٥٢ -٦٩ ب.ص

عنوان التبليغ

١٦٩٨٩٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التحاليل واألبحاث,الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا
. خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر,الصناعية

346

Date of

04/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

04/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ثالثمائة وستون زاوية للبرمجة وتطوير االعمال

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

threee hundred&sixty
angles for
programming&business
development co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/jabal al husien /al karmel
str/yousef complex, P.O.Box: 1726, 11118

، مجمع يوسف التجاري/ ش الكرمل/ جبل الحسين/عمان
١١١١٨ ,١٧٢٦:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 1726 -11118 amman/jabal al
Correspondence
husien /al karmel str/yousef complex
Trademark
169958
Class
42

ش الكرمل/ جبل الحسين/ عمان١١١١٨ -١٧٢٦ ب.ص
مجمع يوسف التجاري/
الصنف
١٦٩٩٥٨

Goods/Services
computer software business,creation and development of
computer solution s

42

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
استخدام وتطوير الحلول الحاسوبيه، اعمال برمجيات الحاسوب
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Date of

10/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Sinbad for Electronic
Services Company LLC.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman- madaba st., P.O.Box: 110099,
11110

10/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة السندباد للخدمات االلكترونيه ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١١١٠ ,١١٠٠٩٩:ب. ص،  شارع مادبا- عمان

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

 الصويفية/ عمان١١١٨٥ -٨٥٢٦٥٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 852650 -11185 amman / alCorrespondence
swefieh
Trademark
169900
Class
42

Goods/Services
Providing the use of direct software (online) to request
sportation services and reservations for transportation services
and dispatching motor vehicles to customers. Providing the use
of direct software (online) to request delivery services, technical
support, and reservations related to those services.
Designing and developing of computer software and mobile
applications.

42

الصنف

١٦٩٩٠٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير استخدام البرمجيات المباشرة )عبر اإلنترنت( لطلب خدمات النقل وحجوزات خدمات
( توفير استخدام البرمجيات المباشرة )عبر اإلنترنت. النقل وإرسال المركبات اآللية للعمالء
 تصميم وتطوير. لطلب خدمات التوصيل والدعم الفني والحجوزات المتعلقة بتلك الخدمات
. برامج الكمبيوتر وتطبيقات الھواتف النقالة
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Date of

07/09/2017

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

national international
company for trade
&restaurants investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Wadi saqra street, P.O.Box:
830571, 11183
Applicant for
Amman- Wadi saqra street, P.O.Box:
Correspondence
830571, 11183
Trademark
169871
Class
43

Goods/Services
providing of food & drinks restaurants
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use the general words separately from the mark

43

07/09/2017

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الوطنية الدولية للتجارة واستثمارات المطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١١٨٣ ,٨٣٠٥٧١:ب. ص، شارع وادي سقره-عمان

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

١١١٨٣ ,٨٣٠٥٧١:ب. ص، شارع وادي سقره-عمان

عنوان التبليغ

الصنف

١٦٩٨٧١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب مطاعم
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

10/10/2018

اسم طالب التسجيل:

محمد عيسى احمد المشاقبه

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -المقابلين  ،ص.ب١١٩٤٢ ,١٣٠١٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤٢ -١٣٠١٢عمان -المقابلين

رقم العالمة التجارية

١٦٩٨٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب )كافتيريا (

10/10/2018

Date of

Applicant Name:

الصنف

mohammad issa ahmad
almashaqbeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -almoqableen , P.O.Box: 13012,
11942

43

Applicant for
 P.O.Box 13012 -11942 ammanCorrespondence
almoqableen
Trademark
169857
Class
43

Goods/Services
)services to provide food &drink (cafeteria
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Date of

03/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Millennium & Copthorne
International Limited
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza,
Singapore 048619

:تاريخ ايداع الطلب

ميلينيوم اند كوبثورن إنترنشنال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سنغافورة
شركة اجنبية

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

 سنغافورة، جمھورية بالزا٠١-١٢# ، رافلز بليس٩
٠٤٨٦١٩

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169822
Class
43
43
الصنف
١٦٩٨٢٢

Applicant for
Correspondence

Trademark

03/07/2019

Goods/Services
Hotel services; temporary accommodation services; provision
of temporary housing accommodation; provision of serviced
apartments; preparation and serving of food and drink; catering
(food and drink); lounge, bar, wine bar, snack bar, juice bar,
coffee bar, restaurant and café services; rental of dining
facilities; rental of meeting rooms; room hire; provision of room
services to hotel guests; hotel and restaurant reservation
services.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الفنادق؛ خدمات اإليواء المؤقت؛ خدمات توفير اإليواء السكني المؤقت؛ خدمات توفير
الشقق المفروشة؛ خدمات تحضير الطعام والشراب؛ خدمات التزويد )بالطعام والشراب(؛
خدمات االستراحات والحانات وحانات النبيذ وحانات الوجبات الخفيفة وحانات العصائر
وحانات القھوة والمطاعم والمقاھي؛ خدمات تأجير مرافق العَشاء؛ خدمات تأجير ُغرف
االجتماعات؛ خدمات استئجار ال ُغرف؛ خدمات توفير خدمات الغرف لضيوف الفنادق؛ خدمات
.الحجز في الفنادق والمطاعم
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Date of

08/07/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Millennium & Copthorne
International Limited
("MCIL")
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9 Raffles Place, # 12-01 Republic Plaza,
Singapore 048619, P.O.Box: 11191, 910580

:تاريخ ايداع الطلب

ميلينيوم اند كوبثورن انترنشنال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سنغافورة
شركة اجنبية

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

 سنغافورة، جمھورية بالزا٠١-١٢# ، رافلز بليس٩
٩١٠٥٨٠ ,١١١٩١:ب. ص، ٠٤٨٦١٩

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169825
Class
43
43
الصنف
١٦٩٨٢٥

Applicant for
Correspondence

Trademark

08/07/2019

Goods/Services
hotel and restaurant services for preferred customers.
Special condition: Trademark is colored in red and black

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.خدمات الفنادق والمطاعم للعمالء المميزين
 العالمة ملونة باللونيين األحمر واألسود:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

01/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة األمجاد للتجارة والمقاوالت

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المملكة العربية السعودية

01/10/2019

Applicant Name:

& Al Amjaad Trading
Contracting company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Saudi Arabia Kingdom

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169827
Class
43
43
الصنف
١٦٩٨٢٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير األطعمة والمشروبات ،و خدمات المطاعم والمقاھي و الكافتيريات و التزويد
بالطعام والشراب و مطاعم الخدمة الذاتية و مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة والمطاعم المؤقتة
او المتنقلة )الكانتينات(

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink, restaurants, café, and
cafeteria services, food and drink catering, self-service
restaurant services, snack-bar restaurants services, canteen
services.

353

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة االرينا لالستثمارات الفندقية والسياحية

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

االردن
ذ  .م .م
عمان ،شارع الجاردنز  ،ص.ب١١٨١٢ ,٣٣٩٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٣٣٩٦عمان -شارع الجاردنز

رقم العالمة التجارية

١٦٩٨٣٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفنادق  ,النزل ,خدمات فندقية ,خدمات الطعام والشراب ,اماكن االيواء
المؤقت  ,الفنادق الصغيرة )الموتيالت(

23/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Arena Hotel & Tourism
Investments Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Gardenz , P.O.Box: 3396,
11812

43

Applicant for
P.O.Box 3396 -11821 Amman -Gardens
Correspondence
street
Trademark
169836
Class
43

Goods/Services
Hotels, Boarding Houses, Motels, “Food and drink
services,hotel services, facilities for temporary
accommodation,Motels

354

تاريخ ايداع الطلب:

27/10/2019

اسم طالب التسجيل:

رامي محمد قاسم الطعاني

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اربد-الحي الجنوبي ،األردن  ،ص.ب١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
١٦٩٩٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاھي ،الكافيتريات ،تقديم الطعام والشراب ،المطاعم ،المطاعم )مطاعم يقوم فيھا الشخص
بخدمة نفسه( ،المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة.

27/10/2019

Date of

Applicant Name:

Rami Mohammad Qasem
Al Taani
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid- South Area, Jordan, 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
169995
Class
43

Trademark

Goods/Services
;Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants
Restaurants (Self-service –); Snack-bars.
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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

شركة العالمة الثالثية لالستشارت)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
169748
Class
43
43
الصنف
١٦٩٧٤٨

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.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة باأللوان :الزھري واالزرق الكوبالت

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
Special condition: The trademark is specified in colors Pink and
Cobalt blue.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة النھار وسالم شديد

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -البيادر -ش الرئيسي -عمارة  ، ٣٦ص.ب,٩٤٠١٦٣:
١١١٩٤
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤٠١٦٣عمان -البيادر -ش الرئيسي -
عمارة ٣٦
43
الصنف
١٦٩٦٧٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

29/12/2019

Date of

Applicant Name:

Al Nahar & Salem Shaded
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -al bayader -main str -36 buil,
P.O.Box: 940163, 11194
Applicant for
P.O.Box 940163 -11194 Amman -al
Correspondence
bayader -main str -36 buil
Trademark
169673
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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Date of

27/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SALATA S.A.L.
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Pierre el Gemayel Avenue, Corniche Al
Nahr, Pearl Center, 3rd Floor, Achrafieh,
Beirut, Lebanon
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169734
Class
43

Goods/Services
Accommodation bureaux [hotels, boarding houses];
Accommodation (Rental of temporary—); Accommodation
reservations (Temporary—); Animals (Boarding for—); Bar
services; Boarding for animals; Boarding house bookings;
Boarding houses; Buildings (Rental of transportable —); Cafes;
Cafeterias; Camp services (Holiday—)[lodging]; Campground
facilities (Providing—); Canteens; Catering (Food and drink—);
Cooking apparatus (Rental of—); Day-nurseries [creches];
Holiday camp services [lodging]; Homes (Retirement—); Homes
(Tourist—); Hotel reservations; Hotels; Houses (Boarding—);
Motels; Providing campground facilities; Rental of chairs,
tables, table linen, glassware; Rental of cooking apparatus;
Rental of drinking water dispensers; Rental of meeting rooms;
Rental of temporary accommodation; Rental of tents; Rental of
transportable buildings; Reservations (Temporary
accommodation —); Restaurants; Restaurants (Self-service—);
Retirement homes; Self-service restaurants; Snack-bars; Tourist
homes

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ل.م.ساالتا ش
لبنان
شركة اجنبية

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

، الطابق الثالث، سنتر بيرل، كورنيش النھر،جادة بيار الجميل
 لبنان، بيروت،األشرفية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
١٦٩٧٣٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 حجز أماكن اإلقامة، تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة،[مكاتب تأمين اإلقامة ]الفنادق والنزل
 تأجير، النزل، حجز النزل، إيواء الحيوانات، خدمات الحانات، إيواء الحيوانات،المؤقتة
 توفير،[ خدمات مخيمات العطالت ]أماكن إقامة، الكافتيريات، المقاھي،المباني المتنقلة
 التزويد بالطعام،( المطاعم المؤقتة أو المتنقلة )الكانتينات،تسھيالت أراضي المخيمات
 خدمات مخيمات العطالت ]أماكن، دور الحضانة النھارية، تأجير أجھزة الطھي،والشراب
 الفنادق، النزل، الفنادق، الحجز في الفنادق، أماكن إقامة السياح، بيوت اإلعتكاف،[إقامة
 تأجير الكراسي والموائد وبياضات، توفير تسھيالت أراضي المخيمات،(الصغيرة )الموتيالت
 تأجير، تأجير أجھزة توزيع مياه الشرب، تأجير أجھزة الطھي،الموائد واألواني الزجاجية
 حجز، تأجير المباني المتنقلة، تأجير الخيم، تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة،غرف اإلجتماعات
 مطاعم الخدمة، بيوت األعتكاف، مطاعم الخدمة الذاتية، المطاعم،أماكن اإلقامة المؤقتة
 أماكن إقامة السياح، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة،الذاتية
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Date of

27/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Hamburg International
Restaurants Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, 7th circle, P.O.Box: 140031,
11814

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ھامبورغ الدوليه للمطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٨١٤ ,١٤٠٠٣١:ب. ص، الدوار السابع،عمان

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

الدوار السابع، عمان١١٨١٤ -١٤٠٠٣١ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 140031 -11814 Amman, 7th circle
Correspondence
Trademark
170010
Class
43
43

Goods/Services
services to provide food and drink
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words ()كرسبي تشكنif
used separately from the mark

الصنف

١٧٠٠١٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )كرسبي:التنازل
تشكن( بمعزل عن العالمه
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Date of

27/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Hamburg International
Restaurants Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, 7th circle, P.O.Box: 140031,
11814

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ھامبورغ الدوليه للمطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١٨١٤ ,١٤٠٠٣١:ب. ص، الدوار السابع،عمان

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

الدوار السابع، عمان١١٨١٤ -١٤٠٠٣١ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 140031 -11814 Amman, 7th circle
Correspondence
Trademark
170009
Class
43
43

Goods/Services
services to provide food and drink
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words ()دجاج كرسبيif
used separately from the mark

الصنف

١٧٠٠٠٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )دجاج:التنازل
كرسبي( بمعزل عن العالمه
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Date of

10/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KAAN RESTORAN
KAFETERYA TURIZM
GIDA TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address SERIFALI MAHALLESI BARBAROS
CADDESI SEHIT SOKAK NO:27
UMRANIYE ISTANBUL TURKIYE
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170004
Class
43

Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; day-nurseries (crèches); boarding for animals.
Special condition: Claiming red, black, white and yellow colors
Disclaimer: This trademark does not give the owner the
exclusive right to use (since 1999) if used separately from the
mark.

10/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كان ريستوران كافيتيريا توريزم جيدا تيكاريت انونيم سيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

٢٧ :سيريفالي ماھاليسي بارباروس كاديسي سيھيت سوكاك نو
امراني اسطنبول تركيا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
١٧٠٠٠٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إيواء الحيوانات، دور الحضانة النھارية، اإلقامة المؤقتة،خدمات تقديم الطعام والشراب
 مع المطالبة باأللوان األحمر واألسود واألبيض واألصفر:اشتراطات خاصة
((since 1999)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
اذا وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

13/02/2020

اسم طالب التسجيل:

صالح الدين علي سعيد الكردي

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الزرقاء -الزرقاء الجديدة -ش  ، ٣٦ص.ب١٣١١٢ ,٣٢٥٠:

13/02/2020

Date of

Applicant Name:

 SALAH EDDIN ALI SAEDKURDI
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address zarqa -new zarqa -36 str, P.O.Box: 3250,
13112

Applicant for
P.O.Box 3250 -13112 zarqa -new zarqa -36
ص.ب  ١٣١١٢ -٣٢٥٠الزرقاء -الزرقاء الجديدة -ش ٣٦
Correspondence
str
Trademark
169873
Class
43
43
الصنف
١٦٩٨٧٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

Goods/Services
food and beverage services
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Date of

20/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

HYUNDAI MOTOR
COMPANY

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

Goods/Services
Canteen services; snack-bar services; restaurant services; cafe
services; buffet restaurants; self-service restaurant services;
food and drink catering; teahouse services; bakeries; coffee
shop services; restaurant and hotel services; street stall
services; kids play cafe services; providing food and drink
catering services for sports events, concerts, conventions and
exhibitions; restaurant services rendered in the framework of
franchising; serving of tea, coffee, cocoa, carbonated drinks or
fruit juice beverages; rental of rooms for holding functions,
conferences, conventions, exhibitions, seminars and meetings;
hotel services; provision of conference, exhibition and meeting
facilities; providing travel lodging information services and
travel lodging booking agency services for travellers.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189952
Claim Date: 06/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

ھيونداي موتور كومباني

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية، سيؤول، سيوتشو – جو، ھيوليونج – رو،١٢
كوريا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 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
170015
Class
43

20/02/2020

43

الصنف

١٧٠٠١٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، خدمات المقاھي، خدمات المطاعم، خدمات مطاعم الوجبات الخفيفة،خدمات المقصف
 تقديم األطعمة، خدمات المطاعم القائمة على الخدمة الذاتية،المطاعم ذات بوفيه
 خدمات، خدمات المقاھي، مخابز، خدمات المقاھي وأماكن تناول الشاي،والمشروبات
 توفير، خدمات مقاھي لعب األطفال، خدمات أكشاك بيع الطعام في الشارع،المطاعم والفنادق
، والمؤتمرات والمعارض، والحفالت،خدمات تقديم الطعام والمشروبات للفعاليات الرياضية
، الكاكاو، القھوة، تقديم الشاي،خدمات المطاعم التي يتم تقديمھا في إطار االمتياز التجاري
، والجلسات، تأجير الغرف لعقد الوظائف،المشروبات الغازية أو مشروبات عصائر الفواكه
، توفير منشآت المؤتمرات، خدمات الفنادق، والندوات واالجتماعات، والمعارض،والمؤتمرات
 توفير خدمات معلومات أماكن اإلقامة أثناء السفر وخدمات وكاالت،والمعارض واالجتماعات
.حجز أماكن اإلقامة أثناء السفر للمسافرين

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٥٢-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

01/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Bora Bora Restaurant &
Juice Company W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Farwanya, Ardiyah Industrial,
Block (3), Plot (3), Sheikh Mubarak
Alsabah Building, Floor (0), Shop (3)
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
169921
Class
43

Goods/Services
Services for providing food and drink; restaurant; café

01/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة مطعم وعصير بورا بورا ذ

:اسم طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

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

،(٣)  قسيمه،(٣)  قطعه، العارضية الحرفية، الفروانية،الكويت
(٣)  محل،(٠)  دور،مبنى الشيخ مبارك الصباح
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
١٦٩٩٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كافيه، مطعم،خدمات تقديم الطعام والشراب

364

Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Dilijan Tourism
Investment Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/wadi saqra str, P.O.Box: 830571,
11183

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ديليجان لالستثمارات السياحية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ
١١١٨٣ ,٨٣٠٥٧١:ب. ص، ش وادي صقرة/عمان

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

ش وادي صقرة/ عمان١١١٨٣ -٨٣٠٥٧١ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 830571 -11183 amman/wadi
Correspondence
saqra str
Trademark
169872
Class
43

Goods/Services
catering of food and drink,restaurants
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words (ARMINIAN
PIZZERIA )if used separately from the mark

43

الصنف

١٦٩٨٧٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ومطاعم، التموين بالطعام والشراب
ARMINIAN ) ان تسجيل ھذه العالمه ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
 ( بمعزل عن العالمهPIZZERIA

365

اعالن الجريدة الرسمية

14/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

of peace River Tourism
م.م.شركة نھر السالم لالستثمارات السياحيةذ
Investment company LLC
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
Limited Liability Company
 م. م. ذ
Applicant Career
- مجمع رائد خلف- الدوار السابع-الشارع الشارع عمان/المدينة
Applicant Address city/street Amman/-seventh cricle -Raed
khalaf complex -No. 9 AL-Moez Bin Abdul
،  الطابق االول-  شارع المعز بن عبدالسالم-٩ رقم
salam street Frist floor , P.O.Box: 851530,
١١١٨٥ ,٨٥١٥٣٠:ب.ص
11185
-الشارع الشارع عمان/ المدينة١١١٨٥ -٨٥١٥٣٠ ب.ةص
Applicant for
P.O.Box 851530 -11185 city/street
 شارع المعز بن-٩ رقم- مجمع رائد خلف-الدوار السابع
Correspondence
Amman/-seventh cricle -Raed khalaf
 الطابق االول- عبدالسالم
complex -No. 9 AL-Moez Bin Abdul salam
street Frist floor
Trademark
169719
Class
43
43
الصنف
١٦٩٧١٩

:اسم طالب التسجيل

Date of

14/07/2020

Applicant Name:

Goods/Services
Food and beverage provision services, temporary or mobile
accommodation(cantons), cafes, restaurant, food or drink,
catering, tourist accommodations, pub service (hotels) hotels
Special condition: the registration of this trade mark is
pursuant to the provision of article(21) paragraph (3) of the
trademarks law

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير وتقديم االطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقت او المتنقلة)الكانتينات( المقاھي
خدمة الحانات )البارات(الفنادق، اماكن اقامة السياح،التموين بالطعام او الشراب،المطاعم،
النزل،
( من قانون٣) (فقرة٢١) ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام المادة:اشتراطات خاصة
العالمات التجارية
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Date of

13/12/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Iyad Jihad Naji Eisa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al Madinah Al Munawarah StreetComlex No.256, P.O.Box: 58, 11731
Applicant for
P.O.Box 58 -11731 Amman-Al Madinah Al
Correspondence
Munawarah Street-Comlex No.256
Trademark
169727
Class
44

Goods/Services
agricultural, horticural and forestry services

13/12/2018

:تاريخ ايداع الطلب

اياد جھاد ناجي عيسى
االردن
مؤسسة فردية

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

,٥٨:ب. ص، ٢٥٦مجمع-شارع المدينة المنورة-عمان
١١٧٣١
٢٥٦مجمع-شارع المدينة المنورة- عمان١١٧٣١ -٥٨ ب.ص
44

الصنف

١٦٩٧٢٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الزراعة واليبستنة والغابات
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تاريخ ايداع الطلب:

03/10/2019

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

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيلدينغ  ،٥كروكسلي بارك ،ھاترز الن ،واتفورد،
ھيرتفوردشير ،دبليو دي ٨ ١٨واي ئي ،المملكة المتحدة

03/10/2019

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169753
Class
44
44
الصنف
١٦٩٧٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الرعاية الصحية؛ خدمات المعلومات الطبية؛ الخدمات الطبية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاءUK٠٠٠٠٣٣٩٧٣٨٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٠٧ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Healthcare services; medical information services; medical
services.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397383
Claim Date: 07/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

03/10/2019

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

سميث آند نفيو بيه إل سي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيلدينغ  ،٥كروكسلي بارك ،ھاترز الن ،واتفورد،
ھيرتفوردشير ،دبليو دي ٨ ١٨واي ئي ،المملكة المتحدة

03/10/2019

Applicant Name:
Smith & Nephew Plc
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 5, Croxley Park, Hatters Lane,
Watford, Hertfordshire, WD18 8YE United
Kingdom

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
169833
Class
44
44
الصنف
١٦٩٨٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الرعاية الصحية؛ خدمات المعلومات الطبية؛ الخدمات الطبية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء٠٠٠٠٣٣٩٧٣٩٩UK :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٠٧ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Healthcare services; medical information services; medical
services.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003397399
Claim Date: 07/05/2019
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Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة باي لحلول االعمال ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

Pi Business Solutions
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jordan -Amman -7th Circle -Zahran Plaza
Building , P.O.Box: 17516, 11195

، مجمع زھران بالزا- عمان الدوار السابع- االردن
١١١٩٥ ,١٧٥١٦:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman 7thciricle Correspondence
zahran building
Trademark
169779
Class
44

الدوار السابع بناية زھران-  عمان١١١٩٥ -١٧٥١٦ ب.ص
بالزا
44
الصنف
١٦٩٧٧٩

Goods/Services
Medical services , Pharmacists' services to
make up prescriptions , Pharmacy advice

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إلعداد الوصفات خدمات صيدالنية, خدمات طبية, النصائح الصيدالنية
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تاريخ ايداع الطلب:

14/10/2018

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

سي سي بي بيه ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CCBP LTD
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 11th Floor, Two Snow Hill, Queensway,
Birmingham, England B4 6WR, United
Kingdom, P.O.Box: 840553, 11184

الطابق ،١١تو سنو ھيل ،كوينزواي ،برمنغھام ،انجلترا بي٤
٦دبليو آر ،المملكة المتحدة  ،ص.ب١١١٨٤ ,٨٤٠٥٥٣:
سابا وشركاھم للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني/شارع االمير شاكر بن زيد
١٦٩٩٥٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات القانونية؛ مشورات التقاضي؛ خدمات اإلسناد في التقاضي؛ خدمات تقديم شھادة
الخبرة؛ الخدمات القانونية المتعلقة باإلدارة والحراسة القضائية.

14/10/2018

Date of

Applicant for
Correspondence

45

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
P.O.Box 840553 -11184 amman/al
shmeisani/ prince shaker ben zaid
169955
Class
45

Trademark

Goods/Services
;Legal services; litigation advice; litigation support services
expert witness services; legal services relating to administration
and receivership.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/04/2019

اسم طالب التسجيل:

ھانغتشو إيزفيز نتورك كو .أل تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Hangzhou Ezviz Network
Co. Ltd.

اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلستشارات األمنية؛ مراقبة أجھزة األمان واإلنذار ضد السرقة؛ الحراس الليليون؛ خدمات
الحراسة؛ تفتيش المصانع لغايات السالمة؛ العناية باألطفال؛ المجالسة المنزلية؛ حضانة
الحيوانات األليفة؛ مرافقة اجتماعية )المرافقة(؛ مكافحة الحرائق؛ تأجير أنظمة اإلنذار
بالحريق؛ إستشارات الملكية الفكرية؛ تراخيص برامج الكمبيوتر )خدمات قانونية(؛ تسجيل
اسم النطاق )خدمات قانونية(.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان :ألزرق واألخضر والفوشيه والبرتقالي واألبيض

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou, P.R. China

رقم  ٥٥٥تشيانمو رود ،بينجيانغ ديستريكت ،ھانغتشو،
جمھورية الصين الشعبية

١٦٩٩٦٢

18/04/2019

Date of

45

Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
169962
Class
45

Goods/Services
Security consultancy; monitoring of burglar and security
alarms; night guards; guard services; inspection of factories
;for safety purposes; babysitting; house sitting; pet sitting
;social escort (chaperoning); fire-fighting; rental of fire alarms
intellectual property advisory; licenses of computer software
(legal services); Registration of domain name (legal services).
Special condition: Color Claim: Blue, Green, Fuchsia, Orange,
White
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Date of

14/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Baianat Intellectual
Property
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 910580 Amman 11191 Jordan,

Goods/Services
Legal services, registration services of intellectual property
rights (trademarks, patents, industrial designs and designs,
copyright, domain names). intellectual property rights
consultancy, intellectual property licenses, intellectual property
monitoring services, intellectual property services legal
research, intellectual property licenses, software licenses (legal
services), advocacy services, copyright and copyright rights,
mediation services, domain name registration services (legal
services), all advisory services in intellectual and industrial
property rights.

:تاريخ ايداع الطلب

بيانات للملكيه الفكريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م. ذ

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

 المملكة االردنية الھاشمية،١١١٩١  عمان،٩١٠٥٨٠ ب.ص

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
169844
Class
45

14/11/2019

45

الصنف

١٦٩٨٤٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تسجيل حقوق الملكية الفكرية )عالمات تجارية وبراءات إختراع،خدمات قانونية
، خدمات استشارات الملكية الفكرية،(ونماذج ونماذج صناعية وحقوق مؤلف وأسماء نطاق
 خدمات األبحاث، خدمات الرقابة في مجال الملكية الفكرية،خدمات ترخيص الملكية الفكرية
، خدمات المرافعات،( خدمات ترخيص البرمجيات الحاسوبية )خدمات قانونية،القانونية
 خدمات تسجيل أسماء المجال )خدمات، خدمات الوساطة،خدمات إدارة حقوق النشر والتأليف
. وجميع الخدمات اإلستشارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية.(قانونية

