اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان :االثنين  ٢٠محرم سنة ١٤٤٢ھـ .الموافق ٨ايلول سنة ٢٠٢٠م

رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ٧١٢:

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻓﻬرس اﻟﻌدد
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع

٣٠٢-٣

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ
رﻗم ااﻟﻌدد)(٧١٢
ﻣن رﻗم١٧٠٣٠٦-١٧٠٠٣٠ :

3

تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كونستركشن ريسيريش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Applicant Name:

& Construction Research
Technology GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg,
Germany

دكتور  -البيرت  -فرانك  -ستريت  ,٣٢تروستبيرغ ،المانيا

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

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

Applicant for
Correspondence

رقم العالمة التجارية

١٧٠١٩٧

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الكيميائية المستخدمة في الصناعة والبناء؛ المضافات الكيميائية للخرسانات؛
التركيبات الكيميائية للمواد القابلة لالشتعال المقاومة للحريق بما فيھا الخشب؛ المواد
الالصقة المستخدمة في الصناعة؛ المواد الحافظة للمباني )باستثناء الدھانات والزيوت(؛
المواد الحافظة وعوامل طرد الغبار والمياه في الخرسانة والجبس والحجر والبناء الحجري
)الوارد الفئة (١؛ المستحضرات المقاومة للنار.

1

1

Class

170197

Trademark

Goods/Services
;Chemical preparations for use in industry and construction
chemical additives for concrete; chemical compositions for fireresistant flammable substances, including wood; adhesives for
use in industry; preservatives for buildings (except paints and
oils); preservatives and dust- and water-repellent impregnating
agents for concrete, plaster, stone and masonry (included in
class 01); fireproofing preparations.
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nabat Agriculturaland
Trading Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Madinah St. Jordan, Amman,
P.O.Box: 11953, 11118
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor Trademark
170207
Class
1

Goods/Services
Chemical fertilizer
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give to
use (plantfort) separately from the mark

16/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.شركة نبات للزراعه والتجارة م

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

،  عمان،  شارع المدينة المنورة االردن،عمان
١١١١٨ ,١١٩٥٣:ب.ص
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
- ٢ط
1
الصنف
١٧٠٢٠٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nabat Agriculturaland
Trading Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al Madinah St. Jordan, Amman,
P.O.Box: 11953, 11118
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167-second floor Trademark
170208
Class
1

Goods/Services
Chemical fertilizer
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give to
use (plantfort) separately from the mark

16/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة نبات للزراعة و التجارة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

،  عمان،  شارع المدينة المنورة االردن،عمان
١١١١٨ ,١١٩٥٣:ب.ص
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
 الطابق الثاني-٢ط
1
الصنف
١٧٠٢٠٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سماد
(بمعزل عنplant)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ليسافر ايت كومباجني

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

LESAFFRE ET
COMPAGNIE
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 41, Rue Etienne Marcel 75001 Paris France

 ،٤١ري ايتيان مارسيل ٧٥٠٠١ ،باريس فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٤٥

02/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخميرة والبكتيريا والمنتجات األخرى التي أساسھا الكائنات الدقيقة المستخدمة خالل عملية
إنتاج الكحول )للشرب(؛ محسنات التخمير ،تحديدا :الخميرة والبكتيريا والمنتجات األخرى
التي أساسھا الكائنات الدقيقة.

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170245
Class
1

Trademark

Goods/Services
Yeasts, bacteria and other products based on microorganisms
;)used during the production of alcohol (for drinking
Fermentation improvers, Namely yeasts, bacteria and other
products based on microorganisms.
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL-asalah
Electromechanic
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-king Abdullah ST, P.O.Box:
144241, 11821
Applicant for
P.O.Box 144241 -11821 amman-king
Correspondence
Abdullah ST
Trademark
170276
Class
1

Goods/Services
manures fire extinguishing compositions , adhesives used in
industry
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words (map
system)if used separately from the mark

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االصالة لاللكتروميكانيك

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٤٤٢٤١:ب. ص، شارع الملك عبدﷲ الثاني-عمان
١١٨٢١
شارع الملك عبدﷲ الثاني- عمان١١٨٢١ -١٤٤٢٤١ ب.ص
1

الصنف

١٧٠٢٧٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مركبات إخماد النيران والمواد االسقة المستخدمة في الصناعة
mep )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهsystem
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تاريخ ايداع الطلب:

14/02/2019

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

باريكس ايطالينا اس.ار.ال
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا غرازيا -٤٠٠٦٩ ،١١ ،زوال بريدوسا ) بولونيا( ،ايطاليا ،
ص.ب١١١٨٤ ,٨٤٠٥٥٣:
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١١٧

الصنف

14/02/2019

Date of

Applicant Name:
BAREX ITALIANA S.R.L.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Grazia, 11, 40069 – ZOLA PREDOSA
(BOLOGNA), ITALY, P.O.Box: 840553,
11184
Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170117
Class
3

Trademark

BAREX
من اجل البضائع/الخدمات التالية
جل االغتسال ليست لالستخدامات الطبية؛ ملينات الشعر؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛ صابون
االستحمام على شكل ھالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات الغراض تجميلية للوجه
والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛ مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛
لوشن الشعر التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مكياج العيون؛ مستحضرات التجميل للوجه؛
مستحضرات ترطيب الشعر؛ الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ المواد العطرية؛ الزھور المجففة )عطور(؛ جل للشعر؛
مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم؛ مستحضرات إزالة األلوان؛ مستحضرات التلميع
)الصقل(؛ مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام؛ كريمات العناية بالشعر
لالستخدامات التجميلية

Goods/Services
Shower gel, not for medical use; hair emollients; hair treatment
preparations; bath soaps in gel form, not for medical use; face
and body creams for cosmetic use; hair spray; hair dyes; hair
lighteners; hair lacquers; nail polish; cosmetic hair lotions; hair
removing creams; eye make-up; cosmetic preparations for the
face; hair conditioners; shampoos; hair oils; cosmetic
;preparations for the hair; cosmetic preparations for skin care
perfumery; potpourris (fragrances); hair gels; cosmetic
;preparations for body care; colour removing preparations
;shining preparations (polish); cosmetic preparations for baths
hair care creams for cosmetic use
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تاريخ ايداع الطلب:

14/07/2019

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

ريسينس اس بيه ايه اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Resense SPA SA
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address rue de la Cité 3, 1204 Genève, Switzerland

رو دو ال سيتيه  ١٢٠٤ ،٣جينيف ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٤٦

14/07/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ً
مستحضرات التجميل والجمال ومنتجات العناية بالبشرة والتسمير
وخاصة المنتجات التي
تكون على شكل كريمات ومستحلبات ومرطبات وجل وأمالح وزيوت وغسوالت و /أو أقنعة
لالستخدام الليلي والنھاري ألغراض التنحيف والتنظيف والتنظيف العميق والتبييض وإصالح
ومعالجة الخاليا والمعالجة بالكوالجين أو الجسيمات الشحمية والمعالجة بعد التعرض ألشعة
الشمس ولالستحمام واالعتسال؛ المواد العطرية والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل
ولوشن الشعر.

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170246
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetic, beauty, skin care and sun-tanning products, in
particular products in the form of creams, milks, balms, gels,
salts, oils, lotions and/or masks for day and night use, for
slimming, cleansing and deep cleaning, for whitening treatment,
for cell repair treatment, for treatment with collagen or
;liposomes, for after-sun treatment, for the bath and shower
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
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Date of

08/12/2019

08/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الضياغم للوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨١٤ ,١٤٤٢٩٣:ب. ص، حي الرونق-البيادر-عمان

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

حي الرونق-البيادر- عمان١١٨١٤ -١٤٤٢٩٣ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al-Dhiagham Commercial
Agencies Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Bayader-Al-Rawnaq District,
P.O.Box: 144293, 11814
Applicant for
P.O.Box 144293 -11814 Amman-AlCorrespondence
Bayader-Al-Rawnaq District
Trademark
170192
Class
3

Goods/Services
Cosmetics ,soaps, essential oils , hair lotions ,cleaning
,polishing, scouring and abrasive preparations
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use (natural beuty) separately
from the mark

3

الصنف

١٧٠١٩٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تنظيف, لوسيونات الشعر, والزيوت العطرية,  الصابون،مستحضرات تجميل
وصقل وجلي وكشط
natural )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
(بمعزل عن العالمةbeauty

11

تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

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

١٧٠٠٩٦

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Applicant Name:

الصنف

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
170096
Class
3

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

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

05/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الم باء لالستثمارات الدولية

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

١٧٠٠٨٦

اعالن الجريدة الرسمية

05/01/2020

Date of

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

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التنظيف للعناية المنزلية،جل ارضيات،ملمع ارضيات،مستحضرات معطر
للھواء،مساحيق تنظيف جلي ،بودرة غسيل مالبس

3

Applicant for
P.O.Box 5426 -11953 amman/jardenz
Correspondence
Trademark
170086
Class
3

Goods/Services
leaning preparations tor nome care, floor gel, oor polisn, air
Ireshener preparations, Washing powder
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تاريخ ايداع الطلب:

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الوجه الالمع للتجارة العامة ش.ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

بناية الزرعوني  ،ديرة البطين ،دبي  ،االمارات العربية المتحدة

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠٠٣٨

13/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل وتشمل الغسوالت التجميلية  ،مسكارة ،احمر الشفاه  ،بودرة ،كريم
الشعر  ،كريمات الوجه  ،كريمات االساس  ،صبغات الشعر  ،بودرة الجسم  ،اقنعة الوجه ،
الصابون  ،مستحضرات العناية بالبشرة ،مزيالت الشعر ،مزيالت التعرق لالستعمال الشخصي
 ،العطور  ،الشامبوات  ،بالسم الشعر  ،جل االستحمام

Bright Face General
Trading Company LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Alzarouni Building ,Dirat Butain, Dubai,
UAE
Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170038
Class
3

Trademark

Goods/Services
cosmetics including lotions, mascara, lipsticks , powder, hair
creams , face creams, foundation body ,hair dyes ,,cream
skin care preparations ,soap ,face masks ,powder , hair
removing ,deodorants for personal use ,preparations
.bathing gel ,balsams ,shampoo ,perfumes
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
daisy li senaat al otur
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - makkah street - no 167-second
floor - , P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor - office 201
Trademark
170206
Class
3

Goods/Services
eaching preparations; bleaching and laundry preparations;
cleaning preparations; cleaning and polishing preparations;
general purpose scouring pwder; cleaning, polishing and
scouring preparations; soap; perfumery; essential oils;
cosmetics; hair lotion; dentifrice.

16/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دايسي لصناعة العطور
االردن
 م. م.ذ

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

، طابق الثاني- ١٦٧ عمارة-  شارع مكة- عمان
١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:ب.ص
-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
٢٠١مكتب-٢ط
3
الصنف
١٧٠٢٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات,مستحضرات التبييض والغسيل, مستحضرات التبييض
 مسحوق فرك للتنظيف لألغراض, مستحضرات تنظيف وتلميع,نظيف
, صناعة عطور, صابون, وفرك, وتلميع, مستحضرات تنظيف,العامة
 منظفات, غسول ]لوشن[ للشعر, مستحضرات تجميل,زيوت عطرية
أسنان
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تاريخ ايداع الطلب:

04/02/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
3
الصنف
١٧٠٠٨٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميل ،منتجات للعناية الشخصية وتحديدا عطور وكولونيا وروائح عطرية و
حبيبات استحمام ورقائق استحمام وزيوت استحمام وھالم )جل( استحمام وأمالح استحمام
غير طبية ورغوة استحمام و مستحضرات عناية بالبشرة غير طبية على شكل بخاخ للجسم
وزيت للجسم وغسول )لوشن( للجسم ومقشر للجسم وصابون كريم للجسم وغسول للجسم
وفقاعات للحمام وكريم للجسم وكريم للوجه وصابون للوجه وبالتحديد صابون للوجه غير
طبي وكريمات للبشرة وصابون للبشرة وزيوت عطرية لالستخدام الشخصي وزيوت عطرية
وزيوت معطرة ومنقوع للقدم غير طبي ورشاش فواح للجسم وبخاخ فواح للجسم وغسوالت
)لوشن( للجسم وغسوالت )لوشن( لأليدي وغسوالت )لوشن( للوجه ومرطب للشفاه وملمع
للشفاه وھالم )جل( للشعر وزيوت للشعر وكريم للتدليك وغسول )لوشن( للتدليك وزيت
للتدليك وطالء أظافر وبودرة )مسحوق( للجسم وكريم استحمام وھالم )جل( استحمام و
صابون لأليدي وبالتحديد صابون غير طبي لأليدي ومستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة
وبالتحديد منظفات ،أوراق عطرية )زھور وورود مجففة( وبخور و أكياس عطرية ،عطور
للغرف ،عبوات عطور للغرف ألجھزة توزيع العطور للغرف غير الكھربائية.

04/02/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170088
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics; personal care products, namely, perfume, cologne,
fragrances, bath beads, bath flakes, bath oil, bath gels, nonmedicated bath salts, bath foam, non-medicated skin care
preparation in the nature of body mist, body oil, body lotion,
body scrub, body cream soap, body wash, bubble bath, body
cream, face cream, face soap, namely, non-medicated soap for
the face, skin creams, skin soap, essential oils for personal use,
aromatic oils, scented oils, non-medicated foot soaks, fragrant
body splash, fragrant body mist, body lotions, hand lotion, face
lotion, lip balm, lip gloss, hair gels, hair oils, massage cream,
massage lotion, massage oil, nail polish, body powder, shower
cream, shower gel, hand soap, namely, non-medicated soap for
the hands, non-medicated skin care preparations, namely,
cleaners; potpourri, incense, sachets; room fragrances; room
fragrance refills for non-electric room fragrance dispensers.
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16/02/2020

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2020

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة زينة وجميل للمنظفات /جميل محمود زيادة سرحان

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان شارع مادبا مجمع ماضي  ،ص.ب١١٦١٠ ,٣٥:

Zina and Jameel Cleaning
Est /Jameel Mahmoud
zeadeh sarhan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman ,Ma,adaba Street Madi center,
P.O.Box: 35, 11610

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٦١٠ -٣٥عمان شارع مادبا مجمع ماضي

Applicant for
P.O.Box 35 -11610 Amman ,Ma,adaba
Correspondence
Street Madi center
Trademark
170031
Class
3

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور ,الزيوت العطرية ,ماء الزينه,الغسوالت التجميلية,كريمات البشرة,
كريمات العناية بالجمال ,كريمات الوجه واليدين ,مزيالت الروائح الكريھة,
صبغات الشعر,رشوش الشعر ,الشامبوات

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

Applicant Name:

3

Goods/Services
Perfume, essential oils, toilet water, lotions, skin cream,
beauty care cream, face and hands cream, deodorants,
hair dyes, hair sprays, shampoo
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

البوراتوريز فيل-ميد

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

19/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Applicant Name:

 ٤-٢ريو دي لشبونة ٧٥٠٠٨ ،باريس )فرنسا(

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
3
الصنف
١٧٠٢٩٧

LABORATOIRES FILLMED
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4 rue de Lisbonne, 75008 PARIS
)(France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170297
Class
3

Trademark

SKIN PERFUSION
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون ،العطور ،الزيوت العطرية ،المكياج ،مستحضرات التجميل .كريمات تجميلة وغسول
)لوشن( تجميلي وھالم )جل( تجميلي وأمصال تجميلة للبشرة والوجه والعنق والجمال،
غسول )لوشن( الشعر.

Goods/Services
Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; cosmetic
preparations; cosmetic creams, lotions, gels and serums for
skin, face and neck care and beauty; hair lotions.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

تسنيم حكمت موسى الداللعه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

TASNEEM HIKMAT
MOUSA AL DALALA
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Zarqa, Berin , Municipality Street, Jordan,
P.O.Box: 841150, 11181

الزرقاء ،بيرين  ،شارع البلدية ،االردن  ،ص.ب,٨٤١١٥٠:
١١١٨١
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠١٥٩

27/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عطور  ،زيوت عطرية  ،مواد التجميل وتحديدا كريمات ومستحضرات العناية بالبشرة
والجسم والجمال  ،غسوالت تجميلية لوشن

Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170159
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumes , essential oils , cosmetics namely body, skin and
beauty care creams and preparations , lotions.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

تسنيم حكمت موسى الداللعه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

TASNEEM HIKMAT
MOUSA AL DALALA
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Zarqa, Berin , Municipality Street, Jordan,
P.O.Box: 841150, 11181

الزرقاء ،بيرين  ،شارع البلدية ،االردن  ،ص.ب,٨٤١١٥٠:
١١١٨١
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠١٦٠

27/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل وتحديدا كريمات ومستحضرات العناية بالبشرة والجسم والجمال  ،غسوالت
تجميلية لوشن  ،عطور

Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170160
Class
3

Trademark

Goods/Services
cosmetics namely body, skin and beauty care creams and
preparations , lotions , perfumes
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SADA GROUP HOLDING
SAL (HOLDING)
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dahr El Mghara, Al Jiyeh, Chouf, Lebanon

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170270
Class
3

Goods/Services
Cleaning preparation, bleaching preparations for household
purpose, breath freshening sprays, cloths impregnated with a
detergent for cleaning, color brightening chemicals for
household purposes, detergents, dry cleaning preparations,
drying agents for dishwashing machines, laundry bleaches,
laundry preparations.

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

(ھولدنغ. )ل.م.شركة مجموعة سادا القابضة ش

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

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

 لبنان، قضاء الشوف، الجية،ضھر المغارة

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٧٠٢٧٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات التنظيف ومستحضرات التبييض لألغراض المنزلية وبخاخات منعشة للنفس
واألقمشة المشربة بمنظف للتنظيف ومواد كيميائية لتفتيح األلوان لألغراض المنزلية
والمنظفات ومستحضرات التنظيف الجاف وعوامل التجفيف آلالت غسل األطباق ومبيضات
.الغسيل ومستحضرات الغسيل
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Mateen Mineral Oil
Trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 840553, 11184

Goods/Services
Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuels and illuminants;
candles and wicks for lighting; lubricants; lubricating oils;
greases; motor oils; gear lubricants; synthetic engine
lubricants.

:تاريخ ايداع الطلب

المتين لتجارة الزيوت المعدنيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١١٨٤ ,٨٤٠٥٥٣:ب. ص،  االردن،عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170123
Class
4

03/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
4

الصنف

١٧٠١٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الزيوت والشحوم الصناعية والشمع؛ المزلقات؛ مركبات المتصاص وترطيب وتجميع الغبار؛
الوقود والسوائل المضيئة؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ المزلقات؛ زيوت التزليق؛ الشحوم؛ زيوت
.المحركات؛ مزلقات المسننات؛ مزلقات المحركات االصطناعية
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06/01/2020

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

06/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اتالنتك لصناعة الشحوم والزيوت) ذ.م.م (

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية
االمارات -عجمان

atlantic for oils and
greasess industrial co
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address UAE -Ajman

عنوان التبليغ

عمان – الصويفية ص .ب ١١٩٥٣-١٢٠

Applicant for
Amman-Swifiya 120-11953
Correspondence
Trademark
170281
Class
4

رقم العالمة التجارية

١٧٠٢٨١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت وشحوم

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

Applicant Name:

4

Goods/Services
oile and grasess
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تاريخ ايداع الطلب:

12/01/2020

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

ھديل باسم زيدان الطوالبه
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Hadeel Basem Altawalbeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -alamjad Street, P.O.Box: 541255,
11937

عمان -شفابدران -شارع االمجاد  ،ص.ب,٥٤١٢٥٥:
١١٩٣٧
ص.ب  ١١٩٣٧ -٥٤١٢٥٥عمان -شفابدران -شارع االمجاد
١٧٠٢٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

الصنف

12/01/2020

Date of

4

Applicant for
P.O.Box 541255 -11937 Amman -alamjad
Correspondence
Street
Trademark
170204
Class
4

Goods/Services
charcoal
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تاريخ ايداع الطلب:

26/02/2020

اسم طالب التسجيل:

مامون محمد نمر حسين /مؤسسة المامون للتجارة والتوزيع

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -صافوط  ،ص.ب١١٥١٢ ,١٦٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٥١٢ -١٦٥عمان -صافوط

رقم العالمة التجارية

١٧٠١٨٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فحم

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

26/02/2020

Date of

Applicant Name:

mamoun mohammad
nemer hosain /al mamoun
for trad and distribution
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -safout , P.O.Box: 165, 11512

4

Applicant for
P.O.Box 165 -11512 amman -safout
Correspondence
Trademark
170185
Class
4

Goods/Services
coal
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02/03/2020

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة نمر حسين لالستيراد والتصدير -نمر محمد نمر حسين

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان-العبدلي  ،ص.ب١١١٨٣ ,٥٠١٠:

nimer Hussein for imp .
&exp .est nimer
Mohammed nimer hussein
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman-abdali, P.O.Box: 5010, 11183

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٣ -٥٠١٠عمان-العبدلي

رقم العالمة التجارية

١٧٠١٥٠

Applicant for
P.O.Box 5010 -11183 amman-abdali
Correspondence
Trademark
170150
Class
4

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

4

Applicant Name:

Goods/Services
COAL
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

جي بي جلوبال ماج ش.ذ.م.م
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جبل علي ،مجمع الصناعات الوطنية ،دبي ،االمارات العربية
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
4
الصنف
١٧٠٢٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيت الخروع لالستخدامات التقنية ،زيت الوقود )سريع االحتراق( ،سوائل القطع ،زيت
الديزل ،جرافيت )معدن طبيعي( تزليق ،الشحم الصناعي ،الزيت الصناعي ،المزلقات ،شحوم
التزليق ،زيت التزليق ،الكحول المميثل ،زيت المحركات ،زيت النسيج.

15/03/2020

Date of

Applicant Name:
GP Global MAG LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jabel Ali, National Industrial Park, Dubai,
UAE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170291
Class
4

Trademark

Goods/Services
Castor oil for technical purposes; Combustible oil; Cutting
;fluids; Diesel oil; Graphite (Lubricating --- ); Industrial grease
;Industrial oil; Lubricants; Lubricating grease; Lubricating oil
Methylated spirit; Motor oil; Textile oil.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/08/2019

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

اف .ھوفمان -الروش أيه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

جرينزاشير شتراسيه  ،١٢٤سي اتش  ٤٠٧٠بازل ،سويسرا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٣٧

الصنف

15/08/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170137
Class
5

Trademark

POLIVY
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج االورام.

Goods/Services
Pharmaceutical oncology preparations.
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Date of

07/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Meriden Animal Health
Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Manton Wood Enterprise Park, Worksop,
Nottinghamshire, S80 2RS, United
Kingdom
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
170052
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
substances; animal washes and dips; detergents for medical
and veterinary purposes; antiseptics, disinfectants,
preparations for destroying vermin; pesticides, insecticides,
larvicides, herbicides, fungicides; sterilising preparations and
substances; dermatological preparations and substances;
vitamin, mineral, nutritional and medicinal preparations and
substances; dietetic foodstuffs and dietetic foodstuffs for
animals; dietetic foodstuffs for veterinary purposes;
pharmaceutical preparations for use in foodstuffs for animals;
medicated additives for foodstuffs and beverages; nonmedicated nutritional food supplements for use in animal feed,
antioxidants and disinfectants; all for use in relation to animals;
biological products for use in foodstuffs for animals, namely
enzymes; additives for animal feed.

07/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

ميريدين انيمال ھيلث لمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

٨٠  اس، نوتنجھامشاير، ووركسب،مانتون وود انتربرايز بارك
 المملكة المتحدة، ار اس٢

5

-٣٣٠٨ ب.مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص
 عمان١١١٨١
الصنف
١٧٠٠٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات ومواد صيدالنية وبيطرية وصحية؛ غسول ومغطس للحيوانات؛ منظفات لغايات
 مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات، مطھرات،طبية وبيطرية؛ معقمات
 اعشاب و فطريات؛ مستحضرات ومواد التعقيم؛ مستحضرات ومواد، يرقات، حشرات،آفات
 مواد تغذية وطبية؛ مواد غذائية للحمية، المعادن،جلدية؛ مستحضرات ومواد من الفيتامينات
ومواد غذائية للحمية للحيوانات؛ مواد غذائية للحمية لغايات بيطرية؛ المستحضرات
الصيدالنية الستخدامھا في المواد الغذائية للحيوانات؛ إضافات طبية للمواد الغذائية
 مضادات،والمشروبات؛ المكمالت الغذائية غير الدوائية لالستخدام في اغذية الحيوانات
االكسدة والمطھرات؛ جميعھا لالستخدام فيما يتعلق بالحيوانات؛ منتجات بيولوجية لالستخدام
. باالخص االنزيمات؛ اضافات الغذية الحيوانات،في المواد الغذائية للحيوانات

29

Date of

28/10/2019

28/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة نھر االردن للصناعات الدوائية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٤١ ,١٦٠١:ب. ص،  موبص االردن-  البقعة- عمان

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

 موبص االردن-  البقعة-  عمان١١٩٤١ -١٦٠١ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jordan River
Pharmacutical Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Mobis - Baqa'a, Jordan, P.O.Box:
1601, 11941
Applicant for
P.O.Box 1601 -11941 Amman - Mobis Correspondence
Baqa'a, Jordan
Trademark
170064
Class
5

Goods/Services
Systemic antiviral drug used in the treatment and
prophylaxis of infections due to Herpes —Simplex (HSV)

5

الصنف

١٧٠٠٦٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دواء مضاد فيروسي يستعمل للمعالجة والوقاية من االلتھابات الناتجة عن
الھيربس البسيط
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تاريخ ايداع الطلب:

28/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة نھر االردن للصناعات الدوائية ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م
عمان  -البقعة  -موبص االردن  ،ص.ب١١٩٤١ ,١٦٠١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤١ -١٦٠١عمان  -البقعة  -موبص االردن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٦١

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دواء بشري يعالج االلتھابات المھبلية الناتجه عن العدوى بالفطر او
الوحيدات المشعرة  -تريكوموناس -والعدوى االضافية بالبكتيريا الحساسة للكلوتريم .

Jordan River
Pharmacutical Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Mobis - Baqa'a, Jordan, P.O.Box:
1601, 11941

5

Applicant for
 P.O.Box 1601 -11941 Amman - MobisCorrespondence
Baqa'a, Jordan
Trademark
170061
Class
5

Goods/Services
Human medicine to treat vaginal discharge or inflammation to
fungi (usually yeasts) or trichomonas , and super
infections with clotrim —sensitive bacteria
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تاريخ ايداع الطلب:

28/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة نھر االردن للصناعات الدوائية ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م
عمان  -البقعة  -موبص االردن  ،ص.ب١١٩٤١ ,١٦٠١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤١ -١٦٠١عمان  -البقعة  -موبص االردن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٦٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر عشبي يستعمل لعالج السعال والسيطرة عليه سواء كان مصدر
السعال البرد او الحساسية  .ولعالج احتقان المجاري التنفسية العليا

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Jordan River
Pharmacutical Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Mobis - Baqa'a, Jordan, P.O.Box:
1601, 11941

5

Applicant for
 P.O.Box 1601 -11941 Amman - MobisCorrespondence
Baqa'a, Jordan
Trademark
170063
Class
5

Goods/Services
Herbal preparation to be used in whooping
cough , bronchitis and bronchial cattarhs.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/10/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة نھر االردن للصناعات الدوائية ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م
عمان  -البقعة  -موبص االردن  ،ص.ب١١٩٤١ ,١٦٠١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤١ -١٦٠١عمان  -البقعة  -موبص االردن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٦٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر عشبي يستعمل في حاالت السعال ,التھاب القفصبات .قرط
االفرازات القصبية؛ انسداد القصبات المخاطي.

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Jordan River
Pharmacutical Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Mobis - Baqa'a, Jordan, P.O.Box:
1601, 11941

5

Applicant for
 P.O.Box 1601 -11941 Amman - MobisCorrespondence
Baqa'a, Jordan
Trademark
170062
Class
5

Goods/Services
.Herbal preparation to be used in cough, bronchitis , bronchial
catarrh and mucous obstruction of the bronchi.
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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
disinfectants and deodorising agents, air refreshing and air
deodorising agents, sanitizing 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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170133
Class
5

26/12/2019

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

الصنف

١٧٠١٣٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
عوامل المطھرات وإزالة الروائح الكريھة وعوامل تلطيف الجو وإزالة الروائح الكريھة منه
.والمناديل المبللة للتعقيم
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Date of

29/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Sooft Italia S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Contrada Molino, 17 63833 Montegiorgio
(FM) Italy

Goods/Services
Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary preparations
for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for
medical use, Dietary supplements for human beings; Plasters,
materials for dressings; Disinfectants; Medicines; Chemical
preparations for pharmaceutical purposes; Chemical
preparations for medical purposes; Active pharmaceutical
ingredients for the production of pharmaceutical products
(Active ingredients); Diagnostic preparations for medical
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes for
medical purposes; Pastilles for pharmaceutical purposes;
Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated eye-washes;
Wadding for medical purposes; Cotton for medical purposes;
Absorbent cotton; Eyepatches for medical purposes; Cotton
swabs for medical purposes; Solutions for contact lenses; Eye
drops

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه. بيه. سووفت ايتاليا اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 مونتيجورجو )اف ام( ايطاليا٦٣٨٣٣ ١٧ ،كونترادا مولينو

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170190
Class
5

29/12/2019

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

الصنف

١٧٠١٩٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والطبية؛ المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أغذية
ومستحضرات الحمية المخصصة لالستخدام الطبي والمكمالت الغذائية لإلنسان؛ لصقات
الجروح ومواد التضميد؛ المطھرات؛ األدوية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة
لالستخدامات الصيدالنية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة لالستخدامات الطبية؛ المكونات
الصيدالنية النشطة إلنتاج المنتجات الصيدالنية )المكونات النشطة(؛ مستحضرات التشخيص
لالستخدامات الطبية؛ المكمالت الغذائية؛ الحقن المعبأة مسبقا ً للغايات الطبية؛ األقراص الطبية
المحالة لألغراض الصيدالنية؛ الفيتامينات؛ مستحضرات للعيون؛ الغسول العالجي للعيون؛
الحشوات لألغراض الطبية؛ القطن لألغراض الطبية؛ القطن الماص؛ لصقات العيون
لألغراض الطبية؛ الماسحات القطنية لألغراض الطبية؛ محاليل للعدسات الالصقة؛ قطرات
للعيون
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Date of

29/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Sooft Italia S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Contrada Molino, 17 63833 Montegiorgio
(FM) Italy

Goods/Services
Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary preparations
for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for
medical use, Dietary supplements for human beings; Plasters,
materials for dressings; Disinfectants; Medicines; Chemical
preparations for pharmaceutical purposes; Chemical
preparations for medical purposes; Active pharmaceutical
ingredients for the production of pharmaceutical products
(Active ingredients); Diagnostic preparations for medical
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes for
medical purposes; Pastilles for pharmaceutical purposes;
Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated eye-washes;
Wadding for medical purposes; Cotton for medical purposes;
Absorbent cotton; Eyepatches for medical purposes; Cotton
swabs for medical purposes; Solutions for contact lenses; Eye
drops

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه. بيه. سووفت ايتاليا اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 مونتيجورجو )اف ام( ايطاليا٦٣٨٣٣ ١٧ ،كونترادا مولينو

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170191
Class
5

29/12/2019

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

الصنف

١٧٠١٩١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والطبية؛ المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أغذية
ومستحضرات الحمية المخصصة لالستخدام الطبي والمكمالت الغذائية لإلنسان؛ لصقات
الجروح ومواد التضميد؛ المطھرات؛ األدوية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة
لالستخدامات الصيدالنية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة لالستخدامات الطبية؛ المكونات
الصيدالنية النشطة إلنتاج المنتجات الصيدالنية )المكونات النشطة(؛ مستحضرات التشخيص
لالستخدامات الطبية؛ المكمالت الغذائية؛ الحقن المعبأة مسبقا ً للغايات الطبية؛ األقراص الطبية
المحالة لألغراض الصيدالنية؛ الفيتامينات؛ مستحضرات للعيون؛ الغسول العالجي للعيون؛
الحشوات لألغراض الطبية؛ القطن لألغراض الطبية؛ القطن الماص؛ لصقات العيون
لألغراض الطبية؛ الماسحات القطنية لألغراض الطبية؛ محاليل للعدسات الالصقة؛ قطرات
للعيون
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Date of

29/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Sooft Italia S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Contrada Molino, 17 63833 Montegiorgio
(FM) Italy

Goods/Services
Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary preparations
for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for
medical use, Dietary supplements for human beings; Plasters,
materials for dressings; Disinfectants; Medicines; Chemical
preparations for pharmaceutical purposes; Chemical
preparations for medical purposes; Active pharmaceutical
ingredients for the production of pharmaceutical products
(Active ingredients); Diagnostic preparations for medical
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes for
medical purposes; Pastilles for pharmaceutical purposes;
Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated eye-washes;
Wadding for medical purposes; Cotton for medical purposes;
Absorbent cotton; Eyepatches for medical purposes; Cotton
swabs for medical purposes; Solutions for contact lenses; Eye
drops

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه. بيه. سووفت ايتاليا اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 مونتيجورجو )اف ام( ايطاليا٦٣٨٣٣ ١٧ ،كونترادا مولينو

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170189
Class
5

29/12/2019

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

الصنف

١٧٠١٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والطبية؛ المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أغذية
ومستحضرات الحمية المخصصة لالستخدام الطبي والمكمالت الغذائية لإلنسان؛ لصقات
الجروح ومواد التضميد؛ المطھرات؛ األدوية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة
لالستخدامات الصيدالنية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة لالستخدامات الطبية؛ المكونات
الصيدالنية النشطة إلنتاج المنتجات الصيدالنية )المكونات النشطة(؛ مستحضرات التشخيص
لالستخدامات الطبية؛ المكمالت الغذائية؛ الحقن المعبأة مسبقا ً للغايات الطبية؛ األقراص الطبية
المحالة لألغراض الصيدالنية؛ الفيتامينات؛ مستحضرات للعيون؛ الغسول العالجي للعيون؛
الحشوات لألغراض الطبية؛ القطن لألغراض الطبية؛ القطن الماص؛ لصقات العيون
لألغراض الطبية؛ الماسحات القطنية لألغراض الطبية؛ محاليل للعدسات الالصقة؛ قطرات
للعيون

37

Date of

29/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Sooft Italia S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Contrada Molino, 17 63833 Montegiorgio
(FM) Italy

Goods/Services
Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary preparations
for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for
medical use, Dietary supplements for human beings; Plasters,
materials for dressings; Disinfectants; Medicines; Chemical
preparations for pharmaceutical purposes; Chemical
preparations for medical purposes; Active pharmaceutical
ingredients for the production of pharmaceutical products
(Active ingredients); Diagnostic preparations for medical
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes for
medical purposes; Pastilles for pharmaceutical purposes;
Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated eye-washes;
Wadding for medical purposes; Cotton for medical purposes;
Absorbent cotton; Eyepatches for medical purposes; Cotton
swabs for medical purposes; Solutions for contact lenses; Eye
drops

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه. بيه. سووفت ايتاليا اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 مونتيجورجو )اف ام( ايطاليا٦٣٨٣٣ ١٧ ،كونترادا مولينو

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170110
Class
5

29/12/2019

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

الصنف

١٧٠١١٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والطبية؛ المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أغذية
ومستحضرات الحمية المخصصة لالستخدام الطبي والمكمالت الغذائية لإلنسان؛ لصقات
الجروح ومواد التضميد؛ المطھرات؛ األدوية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة
لالستخدامات الصيدالنية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة لالستخدامات الطبية؛ المكونات
الصيدالنية النشطة إلنتاج المنتجات الصيدالنية )المكونات النشطة(؛ مستحضرات التشخيص
لالستخدامات الطبية؛ المكمالت الغذائية؛ الحقن المعبأة مسبقا ً للغايات الطبية؛ األقراص الطبية
المحالة لألغراض الصيدالنية؛ الفيتامينات؛ مستحضرات للعيون؛ الغسول العالجي للعيون؛
الحشوات لألغراض الطبية؛ القطن لألغراض الطبية؛ القطن الماص؛ لصقات العيون
لألغراض الطبية؛ الماسحات القطنية لألغراض الطبية؛ محاليل للعدسات الالصقة؛ قطرات
للعيون
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

كوسويل اس.بيه.ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Coswell S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via P.Gobetti 4, 40050 Funo Di Argelato,
Italy

فيا بي .جوبيتي  ٤٠٠٥٠ ،٤فونو دي اي ارجيالتو ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٤٨

الصنف

14/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاي األعشاب لألغراض الطبية؛ العناصر الدوائية التي على شكل أقراص وكبسوالت وسوائل
والتي تحتوي على مختلف المستخلصات العشبية والعناصر الدوائية التي تتكون أساسا ً من
األعشاب الطبية؛ المكمالت الغذائية التي تتكون أساسا ً من األعشاب الطبية؛ أغذية الحمية
المكونة من األعشاب الطبية المخصصة لألغراض الطبية في المقام األول؛ أغذية الحمية
المخصصة لألغراض الطبية في المقام األول والتي تتكون من البروتينات والفيتامينات
والمعادن واألحماض الدھنية والميالتونين؛ الفحم لألغراض الطبية؛ أغذية الحمية المخصصة
لألغراض الطبية في المقام األول التي تتكون من حمض الالكتيك؛ أغذية لألطفال الرضع؛
العصابات للتضميد؛ المطھرات ألغراض النظافة.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170148
Class
5

Trademark

Goods/Services
Herbs teas for medicinal purposes; pharmaceutical agents in
the form of tablets, capsules and liquid containing various
herbal extracts, pharmaceuticals agents consisting primarily of
medical herbs; nutritional supplements consisting primarily of
medical herbs; dietetic foods adapted for medical purposes
primarily of medical herbs; dietetic foods adapted for medical
purposes consisting primarily of proteins, vitamin, mineral, fatty
acid and melatonin; charcoal for medical purposes; dietetic
foods adapted for medical purposes consisting primarily of
lactics; food for babies; bandages for dressing; disinfectants for
hygiene purpose.
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تاريخ ايداع الطلب:

23/01/2020

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

ال بريما تريدينغ ليمتد.
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
LA PRIMA TRADING LTD.
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sea Meadow House, Blackburne Highway,
(PO Box 116), Road Town, Tortola, British
Virgin Islands

سي ميدوو ھاوس ،بالكبورن ھايواي) ،بي أوه بوكس ،(١١٦
رود تاون ،تورتوال ،جزر العذراء البريطانية

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠١٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أغذية للرضع واألطفال؛ مياه ألغذية األطفال.

الصنف

23/01/2020

Date of

5

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170157
Class
5

Trademark

Goods/Services
Food for babies; water for baby food
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170217
Class
5

02/02/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
5

الصنف

١٧٠٢١٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ALTRISTA
Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
medical conditions, diseases and disorders in the fields of
cardiology, endocrinology, gynecology, immunology, infectious
disease, oncology, ophthalmology, respiratory, gastroenterology,
neurology, urology, dermatology, reproduction, infertility, men’s
health, women’s health, contraception and diabetes; contraceptive
preparations; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of pain; pharmaceutical preparations and substances
for the treatment of inflammation; pharmaceutical preparations
and substances for the treatment of diseases and disorders of the
central nervous system; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of bone disease and disorders;
human vaccine preparations; nasal spray preparations.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة الحاالت الطبية واألمراض
واالضطرابات في مجاالت أمراض القلب والغدد الصماء واألمراض النسائية والمناعة
واألمراض المعدية واألورام وطب العيون وأمراض الجھاز التنفسي والجھاز الھضمي
واألعصاب والمسالك البولية واألمراض الجلدية وأمراض الجھاز التناسلي والعقم وصحة
الرجل وصحة المرأة ووسائل منع الحمل ومرض السكري؛ المستحضرات المعدة لمنع
الحمل؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة األوجاع؛ المستحضرات والمواد
الصيدالنية الالزمة لمعالجة االلتھابات؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة
أمراض واضطرابات الجھاز العصبي المركزي المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة
لمعالجة أمراض واضطرابات العظام؛ مستحضرات اللقاحات الخاصة باإلنسان؛
.المستحضرات الخاصة برذاذ األنف
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170073
Class
5

02/02/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
medical conditions, diseases and disorders in the fields of
cardiology, endocrinology, gynecology, immunology, infectious
disease, oncology , ophthalmology, respiratory, gastroenterology,
neurology, urology, dermatology, reproduction, infertility, men’s
health, women’s health, contraception and diabetes; contraceptive
preparations; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of pain; pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of inflammation; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of diseases and disorders of the
central nervous system; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of bone disease and disorders; human
vaccine preparations; nasal spray preparations.

الصنف

١٧٠٠٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة الحاالت الطبية واألمراض
واالضطرابات في مجاالت أمراض القلب والغدد الصماء واألمراض النسائية والمناعة
واألمراض المعدية واألورام وطب العيون وأمراض الجھاز التنفسي والجھاز الھضمي
واألعصاب والمسالك البولية واألمراض الجلدية وأمراض الجھاز التناسلي والعقم
وصحة الرجل وصحة المرأة ووسائل منع الحمل ومرض السكري؛ المستحضرات المعدة
لمنع الحمل؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة األوجاع؛ المستحضرات
والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة االلتھابات؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية
الالزمة لمعالجة أمراض واضطرابات الجھاز العصبي المركزي المستحضرات والمواد
الصيدالنية الالزمة لمعالجة أمراض واضطرابات العظام؛ مستحضرات اللقاحات الخاصة
.باإلنسان؛ المستحضرات الخاصة برذاذ األنف
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170251
Class
5

02/02/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
5

الصنف

١٧٠٢٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ORGANON
Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
medical conditions, diseases and disorders in the fields of
cardiology, endocrinology, gynecology, immunology, infectious
disease, oncology, ophthalmology, respiratory, gastroenterology,
neurology, urology, dermatology, reproduction, infertility, men’s
health, women’s health, contraception and diabetes; contraceptive
preparations; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of pain; pharmaceutical preparations and substances
for the treatment of inflammation; pharmaceutical preparations
and substances for the treatment of diseases and disorders of the
central nervous system; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of bone disease and disorders;
human vaccine preparations; nasal spray preparations.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة الحاالت الطبية واألمراض
واالضطرابات في مجاالت أمراض القلب والغدد الصماء واألمراض النسائية والمناعة
واألمراض المعدية واألورام وطب العيون وأمراض الجھاز التنفسي والجھاز الھضمي
واألعصاب والمسالك البولية واألمراض الجلدية وأمراض الجھاز التناسلي والعقم وصحة
الرجل وصحة المرأة ووسائل منع الحمل ومرض السكري؛ المستحضرات المعدة لمنع
الحمل؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة األوجاع؛ المستحضرات والمواد
الصيدالنية الالزمة لمعالجة االلتھابات؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة لمعالجة
أمراض واضطرابات الجھاز العصبي المركزي المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة
لمعالجة أمراض واضطرابات العظام؛ مستحضرات اللقاحات الخاصة باإلنسان؛
.المستحضرات الخاصة برذاذ األنف

43

Date of

09/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SANOFI
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 54 rue La Boétie, 75008 Paris France

:تاريخ ايداع الطلب

سانوفي
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، باريس٧٥٠٠٨ ، رو ال بويتي٥٤

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170128
Class
5

09/02/2020

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

الصنف

١٧٠١٢٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ZOTREYA
Goods/Services
Pharmaceutical products for the treatment of cardiovascular
diseases.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.منتجات صيدالنية لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

البوراتوريز فيل-ميد مانيوفاكتشورينغ

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

بلجيكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٨بوليفارد بايبسيم ١٠٧٠ ،أندرلخت )بلجيكا(

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
5
الصنف
١٧٠٢٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات خاصة بالجلد لالستخذام الطبي ،منتجات لالستخدام الطبي معدة للحقن تحت
الجلد.

19/02/2020

Date of

Applicant Name:

LABORATOIRES FILLMED MANUFACTURING
Nationality
: BELGIUM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 18 Boulevard Paepsem, 1070
)ANDERLECHT (Belgium
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170296
Class
5

Trademark

Goods/Services
Dermatological preparations for medical use; products for
medical use designed to be injected under the skin.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

اليرجان ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٥٢٥دوبونت درايف ،ايرفاين ،كاليفورنيا  ،٩٢٦١٢الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
5
الصنف
١٧٠٣٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية وطب العيون والجلدية.

15/03/2020

Date of

Applicant Name:
Allergan, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612,
United States of America
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170300
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical, ophthalmic and dermatological preparations.
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Date of

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Gilead Sciences Ireland
UC
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address IDA Business and Technology Park,
Carrigtohill, Co. Cork, Ireland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170294
Class
5

17/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

جيليد ساينسيز ايرالند يو سي

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

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

،. كو، كاريجتوھل،آي دي ايه بيزنيس آند تكنولوجي بارك
 ايرلندا،كورك
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
5
الصنف
١٧٠٢٩٤

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of oncological
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of hematological diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammatory and autoimmune
diseases and disorders; antiviral pharmaceutical preparations;
antifibrotic pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of liver diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for treatment and prevention of HIV and
hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory and pulmonary diseases and disorders; anti-infective
pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for the
treatment of kidney and nephropathic diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis;
pharmaceutical preparations for treatment of gastrointestinal
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of infectious diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of coronavirus infection

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المستحضرات،المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات األورام
 المستحضرات الصيدالنية،الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات المتعلقة بالدم
 المستحضرات الصيدالنية،لعالج األمراض واالضطرابات االلتھابية والمناعة الذاتية
 المستحضرات، المستحضرات الصيدالنية المضادة للتليف،المضادة للفيروسات
 المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية،الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الكبد
 المستحضرات، اإليدز والتھاب الكبد الوبائي/ من فيروس نقص المناعة البشرية
 المستحضرات،الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي والرئوي
 المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات،الصيدالنية المضادة للعدوى
، المستحضرات الصيدالنية لعالج التھاب المفاصل،الكلى واعتالل الكلى العصبي
 المستحضرات،المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الجھاز الھضمي
 المستحضرات الصيدالنية لعالج،الصيدالنية للعالج والوقاية من األمراض المعدية
عدوى فيروس الكورونا
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Applicant for
P.O.Box 928413 -11190 amman / wasfi al
Correspondence
tal str . alquds complex - fl.5 office 502
Trademark
170183
Class
5

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس/ الندبيك ايه. اتش
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك، فالبي٩،٢٥٠٠ اوتيليافيج

5

Goods/Services
Pharmaceuticals and medical preparations and substances;
vaccines;pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of disorders and diseases in, generated
by or acting on the central nervous system; pharmaceutical
preparations and substances acting on the central nervous system,
central nervous systemstimulants; pharmaceutical preparations
and substances for theprevention and treatment of psychiatric and
neurological disorders and diseases; pharmaceutical preparations
and substances used for the prevention, management and
treatment of headaches, migraines, paint immune and
inflammatory’ disorders and diseases;pharmaceutical preparations
and substances for the prevention and treatment of dementia,
Alzheimer's disorder and disease, dizziness, seizures, stroke,
depression, cognitive impairment, cognitive disorders and
diseases, mood disorders, psychosis, anxiety, apathy, epilepsy,
Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria,
Huntington's disorder and disease, insomnia, Parkinson's disorder
and disease, falls, movement disorders and diseases, dyskinesia,
poor or absent motor functions, tremor, schizophrenia, bipolar
disorder and disease,mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression,
autism, melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, progressive
supranuclear palsy (PSP), restlessness, akathisia, fatigue,
somnolence, nausea, cancer, alcoholism and dependency;
preparations, substances, reagents and agents for diagnostic and
medical purposes.
Priority claim: Claim Country: DK
Claim No.: VA 2019 02674
Claim Date: 25/11/2019

/  شارع وصف التل/  عمان١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣ ب.ص
(٥٠٢) ( الطابق الخامس رقم٢٢٤) مجمع القدس رقم
الصنف
١٧٠١٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية والطبية؛ اللقاحات؛ المستحضرات والمواد
الصيدالنية والطبية المستخدمة للوقاية من ومعالجة االعتالالت واألمراض التي تصيب
أو تؤثر على النظام العصبي المركزي؛ المواد والمستحضرات الصيدالنية التي تؤثر
على النظام العصبي المركزي؛ محفزات النظام العصبي المركزي؛ المستحضرات
والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من ومعالجة االعتالالت واألمراض النفسية
والعصبية؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد المستخدمة للوقاية من الصداع والصداع
النصفي واأللم واالضطرابات المناعية وااللتھابية واألمراض ومعالجتھا وعالجھا
المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من ومعالجة الخرف؛ وأمراض
, واالكتناب, والسكتة الدماغية, ونوبات الصرع, والدوخة,واعتالالت الزھايمر
, والقلق, والھذيان, واضطرابات المزاج, واالضطرابات المعرفية,والضعف اإلدراكي
 والصرع؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من,والالمباالة
,والبورفيريا,جاستوت )ال جي اس( وتصلب األنسجة-ومعالجة متالزمة لينوكس
 واعتالالت, والسقوط, واعتالل ومرض باركنسون, واالرق,واعتالل ومرض ھنتنغتون
,وضعف الوظائف الحركية, والخلل في الحركة,وأمراض الحركة
 و اضطراب, والھوس, وانفصام الشخصية؛ واعتالل ومرض ثتنائية القطب,والرعاش
, والعدوان, والتحريمض, واعتالل ما يعد الصدمة,نقص االنثياه وفرط الحركة
 ومتالزمة توريت؛ والشلل التدريجي فوق, والوسواس القھري, والكابة,والتوحد
, الغثيان,  النعاس,  اإلرھاق.  عدم القدرة على التنفس, النووي )بي اس بي( األرق
السرطان إدمان الكحول والتبعية ؛ المستحضرات والمواد والكواشف واالغراض
التشخيصية والطبية

DK : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
VA٢٠١٩٠٢٦٧٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٢٥ :تاريخ االدعاء
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Applicant for
P.O.Box 928413 -11190 amman / wasfi al
Correspondence
tal str . alquds complex - fl.5 office 502
Trademark
170181
Class
5

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس/ الندبيك ايه. اتش
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك، فالبي٩،٢٥٠٠ اوتيليافيج

5

Goods/Services
Pharmaceuticals and medical preparations and substances;
vaccines;pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of disorders and diseases in, generated
by or acting on the central nervous system; pharmaceutical
preparations and substances acting on the central nervous
system; central nervous system stimulants; pharmaceutical
preparations and substances for the MEG on and treatment of
psychiatric and neurological disorders and diseases;
pharmaceutical preparations and substances used for the
prevention, management and treatment of headaches, migraines,
pain, immune = and_ inflammatory disorders and_ diseases;
pharmaceutical preparations and substances for the prevention
and treatment of dementia, Alzheimer's disorder and disease,
dizziness, seizures, stroke, depression, cognitive impairment,
cognitive disorders and diseases, mood disorders, psychosis,
anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syndrome (LGS),
sclerosis, porphyria, Huntington's disorder and disease, insomnia,
Parkinson's disorder and disease, falls, movement disorders and
diseases, dyskinesia, poor or absent motor functions, tremor,
schizophrenia, bipolar disorder and disease, mania, ADHD, PTSD,
agitation, aggression, autism, melancholy, OCD, Tourette’s
syndrome, progressive supranuclear palsy (PSP), restlessness,
akathisia, fatigue, somnolence, nausea, cancer, alcoholism and
dependency; preparations, substances, reagents and agents for
diagnostic and medical purposes.
Priority claim: Claim Country: DK
Claim No.: VA 2019 02760
Claim Date: 06/12/2019

/  شارع وصف التل/  عمان١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣ ب.ص
(٥٠٢) ( الطابق الخامس رقم٢٢٤) مجمع القدس رقم
الصنف
١٧٠١٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
'المستحضرات والمواد الصيدالنية والطبية؛ اللقاحات؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية
والطبية المستخدمة للوقاية من ومعالجة االعتالالت واألمراض التي تصيب أو تؤثر على
النظام العصبي المركزي؛ المواد والمستحضرات الصيدالنية التي تؤثر على الصيدالنية ال
مستخدمة للوقاية من ومعالجة االعتالالت واألمراض النفسية والعصبية؛ المستحضرات
الصيدالنية والمواد المستخدمة للوقاية من الصداع والصداع النصفي واأللم واالضطرابات
, والدوخة,المناعية وااللتھابية واألمراض ومعالجتھا وعالجھا واعتالالت الزھايمر
 واالضطرابات, والضعف اإلدراكي, واالكتئاب, والسكتة الدماغية,ونوبات الصرع
 والصرع؛ المستحضرات, والالمباالة, والقلق, والھذيان, واضطرابات المزاج,المعرفية
جاستوت )ال جي-والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من ومعالجة متالزمة لينوكس
 واعتالل, واألرق, والبورفيرياء واعتالل ومرض ھنتنغتون,اس(؛ وتصلب األنسجه
 وضعف, والخلل في الحركة, واعتالالت وا مراص الحركة, والسقوط,ومرض باركنسون
, واعتالل ومرضص ثنائية القطب, وانفصام الشخصية, والرعاش,الوظائف الحركية
, واعتالل ما بعد الصدمة, و اضطراب نقصس االنتباه وفرط الحركة,والھوسء
 والشلل, ومتالزمة توريت, والوسواس القھري, والكآبة, والتوحد, والعدوان,والتحريض
 النعاس,  اإلرھاق,  عدم القدرة على التنفس, التدريجي فوق النووي )بي اس بي(؛ األرق
 إدمان الكحول والتبعية ؛ المستحضرات والمواد والكواشف,  السرطان,  الغثيان,
,واألغراض التشخيصية والطبية

DK : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
VA ٢٠١٩٠٢٧٦٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Applicant for
P.O.Box 928413 -11190 amman / wasfi al
Correspondence
tal str . alquds complex - fl.5 office 502
Trademark
170184
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals and medical preparations and substances;
vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of disorders and diseases in,
generated by or acting on the central nervous system;
pharmaceutical preparations and substances acting on the
central nervous system, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations and substances for the prevention
and treatment of psychiatric and neurological disorders and
diseases; pharmaceutical preparations and substances used for
the prevention, management and treatment of headaches,
migraines ,paint immune and inflammatory’ disorders and
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of dementia, Alzheimer's disorder and
disease, dizziness, seizures, stroke, depression, cognitive
impairment, cognitive disorders and diseases, mood disorders,
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syndrome
(LGS), sclerosis, porphyria, Huntington's disorder and disease,
insomnia, Parkinson's disorder and disease, falls, movement
disorders and diseases, dyskinesia, poor or absent
motor functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and
disease, mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism,
melancholy, OCD, Tourette’s syndrome, progressive
supranuclear palsy (PSP), restlessness, akathisia, fatigue,
somnolence, nausea, cancer, alcoholism and dependency;
preparations, substances, reagents and agents for diagnostic
and medical purposes.
Priority claim: Claim Country: DK
Claim No.: VA 2019 02666
Claim Date: 25/11/2019

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس/ الندبيك ايه. اتش
دنمارك
شركة اجنبية

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

الدنمارك,  فالبي٢٥٠٠،٩اوتيليافيج

5

/  شارع وصف التل/  عمان١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣ ب.ص
(٥٠٢) ( الطابق الخامس رقم٢٢٤) مجمع القدس رقم
الصنف
١٧٠١٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية والطبية؛ اللقاحات؛ المستحضرات والمواد
الصيدالنية والطبية المستخدمة للوقاية من ومعالجة االعتالالت واألمراض التي تصيب
أو تؤثر على النظام العصبي المركزي؛ المواد والمستحضرات الصيدالنية التي تؤثر
على النظام العصبي المركزي؛ محفزات النظام العصبي المركزي؛ المستحضرات
والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من ومعالجة االعتالالت واألمراض النفسية
والعصبية؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد المستخدمة للوقاية من الصداع والصداع
النصفي واأللم واالضطرابات المناعية وااللتھابية واألمراض ومعالجتھا وعالجھا
المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من ومعالجة الخرف؛ وأمراض
, واالكتناب, والسكتة الدماغية, ونوبات الصرع, والدوخة,واعتالالت الزھايمر
, والقلق, والھذيان, واضطرابات المزاج, واالضطرابات المعرفية,والضعف اإلدراكي
 والصرع؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من,والالمباالة
والبورفيرياء,جاستوت )ال جي اس( وتصلب األنسجة-ومعالجة متالزمة لينوكس
, والسقوط, واعتالل ومرض باركنسون, واالرق,واعتالل ومرض ھنتنغتون
,وضعف الوظائف الحركية, والخلل في الحركة,واعتالالت وأمراض الحركة
 و اضطراب, والھوس, وانفصام الشخصية؛ واعتالل ومرض ثتنائية القطب,والرعاش
, والعدوان, والتحريض, واعتالل ما يعد الصدمة, نقص االنثياه وفرط الحركة
ومتالزمة توريت؛ والشلل التدريجي فوق,  والوسواس القھري, والكابة.والتوحد
, الغثيان,  النعاس,  اإلرھاق,  عدم القدرة على التنفس, النووي )بي اس بي( األرق
السرطان إدمان الكحول والتبعية ؛ المستحضرات والمواد والكواشف واالغراض
التشخيصية والطبية

DK : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
VA ٢٠١٩٠٢٦٦٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٢٥ :تاريخ االدعاء
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Date of

31/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
H.Lundbeck A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Ottiliavej 9 2500 valby Denmark

Applicant for
P.O.Box 928413 -11190 amman / wasfi al
Correspondence
tal str . alquds complex - fl.5 office 502
Trademark
170182
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals and medical preparations and substances
vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of disorders and diseases in,
generated by or acting on the central nervous system;
pharmaceutica preparations and substances acting on the
central nervous system central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations anc substances for the prevention
and treatment of psychiatric anc neurological disorders and
diseases; pharmaceutical preparation: a substances for the
prevention and treatment of dementia alzheimer‘s disorder and
disease, dizziness, seizures, stroke depression, cognitive
impairment, cognitive disorders and diseases mood disorders,
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, pharmaceutical
preparations and substances for the prevention anc
treatment of Lennox-Gastaut syndrome (LGS), sclerosis,
porphyria Huntington's disorder and disease, insomnia,
Parkinson's disorde and disease, falls, movement disorders and
diseases, dyskinesia poor or absent motor functions, tremor,
schizophrenia, bipolat disorder and disease, mania, ADHD,
PTSD, agitation, aggression autism, melancholy, OCD,
Tourette’s syndrome, progressive supranuclear palsy (PSP);
pharmaceutical preparations anc substances for the prevention
and treatment of restlessness akathisia, fatigue, somnolence,
nausea, cancer, migraine, pain alcoholism and dependency;
preparations, substances, reagents anc agents for diagnostic
and medical purposes.
Priority claim: Claim Country: DK
Claim No.: VA 2019 02383
Claim Date: 22/10/2019

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس/الندبيك ايه. اتش
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك، فالبي٩،٢٥٠٠ اوتيليافيج

5

/  شارع وصف التل/  عمان١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣ ب.ص
(٥٠٢) ( الطابق الخامس رقم٢٢٤) مجمع القدس رقم
الصنف
١٧٠١٨٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية والطبية؛ اللقاحات؛ المستحضرات والمواد
الصيدالنية والطبية المستخدمة للوقاية من ومعالجة االعتالالت واألمراض التي
تصيب أو تؤثر على النظام العصبي المركزي؛ المواد والمستحضرات الصيدالنية
التي تؤثر على النظام العصبي المركزي؛ محفزات النظام العصبي المركزي؛
المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من ومعالجة االعتالالت
واألمراض النفسية والعصبية؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية
. والدوخة؛ ونوبات الصرع،وأمراض واعتالالت الزھايمر،من ومعالجة الخرف
واالضطرابات المعرفية، والضعف اإلدراكي. واالكتناب،والسكتة الدماغية
 والصرع؛ المستحضرات والمواد، والقلق؛ والالمباالة، والھذيان،واضطرابات المزاج
،(LGS)جاستوت-الصيدالنية المستخدمة للوقاية من ومعالجة متالزمة لينوكس
واعتالل، واألرق،واعتالل ومرض ھنتنغتون، والبورفيريا,وتصلب األنسجة
 واعتالالت وأمراض الحركة؛ والخلل في الحركة؛، والسقوط،ومرض باركنسون
 وانفصام الشخصية؛ واعتالل ومرض ثنائية،وضعف الوظائف الحركية؛ والرعاش،
،والعدوان، واعتالل ما بعد الصدمة؛ والتحريض, ADHD و, والھوس.القطب
 والشلل التدريجي فوق، ومتالزمة توريت، والوسواس القھري،.والكآبة،والتوحد
(؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة للوقاية من ومعالجةPSP)النووي
,واأللم، والصداع النصفي, والسرطان، والغثيان, والتعب والنعاس, واالكاثيا،األرق
 والتبعية؛ المستحضرات والمواد والكواشف والوسائط المستخدمة،وإدمان الكحول
.للتشخيص واألغراض الطبية

DK : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
VA٢٠١٩٠٢٣٨٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٠/٢٢ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

04/06/2020

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

دھانات سايبس االردنيه
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ص.ب١١١١٨ ,٢٧٦:

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٨١٧٥عمان /شارع االنيس المتفرع من
شارع شھداء الحرم االبراھيمي
5
الصنف
١٧٠٣٠١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معقمات ,المطھرات

04/06/2020

Date of

Applicant Name:
Jordan Sipes Paints
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address , Amman, P.O.Box: 276, 11118

Applicant for
P.O.Box 928175 -11190 amman -al anees
Correspondence
st
Trademark
170301
Class
5

Goods/Services
Antiseptics, disinfectants,
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL-asalah
Electromechanic
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-king Abdullah ST, P.O.Box:
144241, 11821
Applicant for
P.O.Box 144241 -11821 amman-king
Correspondence
Abdullah ST
Trademark
170273
Class
6

Goods/Services
Non- electric cables and wires of common metal , pipes and
tubes
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (map system)if used
separately from the mark

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االصالة لاللكتروميكانيك

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٤٤٢٤١:ب. ص، شارع الملك عبدﷲ الثاني-عمان
١١٨٢١
شارع الملك عبدﷲ الثاني- عمان١١٨٢١ -١٤٤٢٤١ ب.ص
6

الصنف

١٧٠٢٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواسير وأنانبيب معدنية،كابالت وحبال وأسالك غير كھربائية من معادن شائعة
(mep system) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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Date of

23/05/2018

23/05/2018

:تاريخ ايداع الطلب

عبد القادر مصطفى اورفلي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
٦٥٢٦ ,٦٥٢٦:ب. ص،  ش زھران/  وسط البلد/ عمان

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

 ش زھران/  وسط البلد/  عمان٦٥٢٦ -٦٥٢٦ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

abdulkader moustafa
ourfali
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / down town / zahran str , P.O.Box:
6526, 6526
Applicant for
P.O.Box 6526 -6526 amman / down town /
Correspondence
zahran str
Trademark
170169
Class
7

Goods/Services
sewing machinery,sewing machines,electric sewing machines,
industrial sewing machinens,laser cutting robots,embroidery
machines,cutting machines

7

الصنف

١٧٠١٦٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ماكينات تطريز,  ماكينات قص ليزر,ماكينه خياطه الكترونية,ماكينة خياطه,ماكينات خياطه
ماكينات خياطه صناعيه,كمبيوتر
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Date of

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

:تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

،٠٧٣٣٦ ، سيؤول، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،١٢٨
جمھورية كوريا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170135
Class
7

07/01/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
7

الصنف

١٧٠١٣٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Wash Tower
Goods/Services
Electric washing machines; Automatic dishwashers; Electric
vacuum cleaners; Electric clothes washing machines; Hoses for
electric vacuum cleaners; Bags for electric vacuum cleaners;
Stick type vacuum cleaners; Electric rotary blowers; Robots
(machines); Compressed air pumps; Electric rotary
compressors; Compressors for refrigerators; Spin driers (not
heated); Electric mixers for household purposes; Robotic
vacuum cleaners; Electric food processors; Steam cleaners for
household purposes; Hand-held vacuum cleaners; Electric
vacuum cleaners for bedding; Housekeeping robots for
household purpose; Robots for personal use, namely, robots for
cleaning.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الغساالت الكھربائية؛ غساالت األطباق االوتوماتيكية؛ المكانس الكھربائية؛ غساالت المالبس
الكھربائية ؛ خراطيم المكانس الكھربائية؛ أكياس المكانس الكھربائية؛ المكانس الكھربائية
على شكل عصا؛ المنافيخ الكھربائية الدوارة ؛ الروبوطات )اآلالت(؛ مضخات ُتدار بالھواء
المضغوط؛ ضواغط دوارة كھربائية؛ ضاغطات للثالجات؛ المجففات الدوارة )غير المسخنة(؛
الخالطات الكھربائية لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكھربائية اآللية؛ محضرات الطعام
الكھربائية؛ مكانس البخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكھربائية اليدوية؛ المكانس الكھربائية
،للشراشف؛ روبوطات التدبير المنزلي لألغراض المنزلية؛ الروبوطات لالستخدام الشخصي
. الروبوطات للتنظيف:تحديدا
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تاريخ ايداع الطلب:

29/08/2019

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

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١١٠ان .كاربنتر ستريت ،شيكاغو ،آي ال  ،٦٠٦٠٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٧٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنشورات االلكترونية القابلة للتنزيل والكتب االلكترونية والفيديوھات واأللعاب والتسجيالت
الموسيقية االلكترونية؛ تطبيقات الھواتف النقالة القابلة للتنزيل.

29/08/2019

Date of

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

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170176
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable publications, e-Books, videos, games and
electronic music recordings; downloadable mobile apps.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

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

جيه تي انترناشونال اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

 ،٨رو كازم رادجافي ١٢٠٢ ،جنيف ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٤٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شواحن إلكترونية لالستخدام مع السجائر اإللكترونية وبطاريات لالستخدام مع السجائر
اإللكترونية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/٠٤٩٦١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٤/١٠ :

13/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170145
Class
9

Trademark

Goods/Services
Electronic chargers for use with electronic cigarettes, batteries
for use with electronic cigarettes
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 04961/2019
Claim Date: 10/04/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2019

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

جيه تي انترناشونال اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

 ،٨رو كازم رادجافي ١٢٠٢ ،جنيف ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٤١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شواحن إلكترونية لالستخدام مع السجائر اإللكترونية وبطاريات لالستخدام مع السجائر
اإللكترونية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/٠٤٩٦٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٤/١٠ :

13/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170141
Class
9

Trademark

Goods/Services
Electronic chargers for use with electronic cigarettes, batteries
for use with electronic cigarettes
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 04962/2019
Claim Date: 10/04/2019
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Date of

28/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170092
Class
9

Goods/Services
Contact lenses.
The applicant undertakes to use the trademark with the
trademark (alcon).
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (LENS) if used separately from
the Mark.

28/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.آلكون إنك
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، فريبورغ١٧٠١- سي اتش،٦ رو لويس ديفري

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
9
الصنف
١٧٠٠٩٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.العدسات الالصقة
.(alcon) يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة مع العالمة التجارية
( إذا وردتLENS) ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

06/11/2019

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

شركة المنارات التقنية
االردن
مساھمة خاصة
شارع مكة  ،ص.ب١١٩٤١ ,٢٧٢٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤١ -٢٧٢٥شارع مكة

رقم العالمة التجارية

١٧٠٢٩٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الطابعات ,قارئ باركود  ,أجھزة لوحية)ھواتف ذكية( ,شاشات نقاط البيع ,

اعالن الجريدة الرسمية

06/11/2019

Date of

Applicant Name:
minerets tech
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address macca str, P.O.Box: 2725, 11941

الصنف

9

Applicant for
P.O.Box 2725 -11941 macca str
Correspondence
Trademark
170292
Class
9

Goods/Services
printers, barcode reader ,Tablet ( smart phone ), touch screen
for point of sale
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Date of

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

:تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل٢٠٠٠ ،٣ كواي جونرينود

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170177
Class
9

18/12/2019

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

الصنف

١٧٠١٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

IQOS ILUMA
Goods/Services
Batteries for electronic cigarettes; batteries for electronic
devices that are used for heating tobacco, chargers for
electronic devices that are used for heating tobacco; USB
chargers for electronic devices that are used for heating
tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car chargers for
devices that are used for heating tobacco; battery chargers for
electronic cigarettes.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 34285
Claim Date: 16/09/2019

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

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣٤٢٨٥ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/١٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ھينسولديت اوبترونيكس جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

کارل -زايس  -شتراسه  ،٢٢دي ٧٣٤٤٧-اوبرکوخن ،المانيا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٠٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجھزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجھزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس
واإلشارة والمراقبة واإلنقاذ والتعليم  ،أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكھربائية ،أجھزة تسجيل أو إرسال أو
نسخ الصوت أو الصور ،حامالت بيانات مغناطيسية ،أقراص تسجيل ،أقراص
مدمجة ،أقراص فيديوية رقمية وغيرھا من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات
لألجھزة التي تعمل بقطع النقد ،آالت تسجيل النقد ،آالت حاسبة ،معدات معالجة
البيانات ،أجھزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق ؛ األجھزة
البصرية والمعززات وأجزاؤھا ؛ المجاھر؛ نظارات مكبرة ونظارات القراءة؛
التلسكوبات؛ تلسكوبات محمولة؛ مجاھر؛ النظارات والتظارات المكبرة؛
النظارات الواقية؛ عدسات النظارات؛ اجھزة التصوير الحراري؛ اجھزة الرؤية
الليلية؛ أجھزة التصوير الحراري للرؤية الليلية؛ نظارات الرؤية الليلية؛
التلسكوبات؛ المنظار التلسكوبي؛ مرشحات التداخل واالستقطاب؛ التسجيل
الفوتوغرافي )التسجيل البصري( وعدسات العرض والتكبير؛ مكثفات الصورة؛
أنابيب مكثف الصورة؛ أغطية العدسات؛ المكثفات المرايا )البصرية(؛ المناشير
)البصرية( ؛ العدسات الموضوعية والعينية؛ العدسات عينية للمراقبة؛
الكاميرات التصويرالضوئية؛ الكاميرات الرقمية؛ الكاميرات الرقمية التي تحدد
المدى بالليزر ونظام المعلومات الباليستية المتكامل؛ أدوات القياس؛ أجھزة
القياس وأجزائھا؛ وخاصة لألغراض الجيوديسية والمالحية؛ محددات المدى؛
معين المدى بالليزر؛ األجھزة البصرية؛ المشاھد البصرية وھي أجزاء من
التلسكوبات الفلكية؛ األجھزة البصرية ،أي مشاھد النھار والليل التي تكون
أجزاء من اجھزة الرؤية النھارية والليلية؛ أجھزة قياس الدقة )أجھزة القياس(؛
المعدات البصرية للمصابيح األمامية؛ االجھزة ،وأدوات وأجھزة الستخدام
الطيف الكھرومغناطيسي للحرب )الحرب اإللكترونية( ؛ أجھزة استشعار
التحذير بالليزر لالستخدام على منصة عسكرية محمولة جواً بشكل خاص؛
معدات التحذير ،األجھزة اإللكترونية الضوئية ،أجھزة معالجة إشارات الصور،
أجھزة العرض ،المستقبالت الضوئية اإللكترونية ،الكواشف الضوئية
اإللكترونية  ،محوالت الطاقة اإللكترونية الضوئية ،أجھزة االستشعار ،أجھزة
االستشعار البصرية ،مكثفات الصور ،المكبرات اإللكترونية ،أجھزة تزويد
الطاقة ،الكابالت البصرية ؛ أجھزة العرض واألجھزة اإللكترونية والمعدات
والتركيبات اإللكترونية المكونة لھا ،واألنظمة التي يتم إنشاؤھا عن طريق ربط
االجھزة المذكورة ،من اجل اجراء او توزيع او تجويل او تجميع او تنظيم او
التحكم باالشارات الكھربائية ،وخاصة للمسح والرصد والكشف والتقييم
والمعالجة والتحليل وعرض اإلشارات الالسلكية؛ االجھزة االلكترونية لتحليل
اإلشارات وتصنيفھا وفك تشفيرھا و  /أو إزالة أغراضھا والتعرف على
العمليات والتعرف على األنماط وتقييم األنماط وأتمتة العمليات لكشف ومعالجة
اإلشارات الراديوية؛ اجھزة للكشف عن البيانات والكالم و  /أو الصور
وتسجيلھا وإرسالھا واستالمھا وتحويلھا وتوزيعھا ونقلھا أو إعادة إنتاجھا؛
برامج لجميع السلع المذكورة أعاله؛ اجھزة الكترونية لتخزين وتحويل ومعالجة
ونقل البيانات والمعلومات واإلشارات؛ محطات االتصاالت؛ معدات الترحيل؛
األجھزة اإللكترونية لالتصاالت الساتلية ،وال سيما المحمولة جواً ؛ برامج
الكمبيوتر )البرامج المسجلة(؛ البرمجيات )البرامج المسجلة( لتوفير الوصول
إلى خدمة الرسائل اإللكترونية؛ وحدة التحكم عن بعد؛ مسجالت الفيديو
مسجالت الكاسيت ؛ الشاشات؛ أجھزة الراديو ؛ كاميرات فيديو محمولة مع
مسجالت فيديو مدمجة أو ناسخ أقراص دي في دي ؛ الكاميرات؛ الكاميرات

23/12/2019

Date of

9

HENSOLDT Optronics
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Zeiss-Strasse 22, D-73447
Oberkochen, Germany
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170057
Class
9

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking [lifesaving] and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating and controlling electricity; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound and
;images; magnetic data carriers; sound recording discs
compact discs; DVDs; digital recording media; mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating
machines; data processing equipment; computers; computer
software; fire-extinguishing apparatus; optical instruments
and enhancers and parts therefor; microscopes; magnifying
;glasses and reading glasses; telescopes; spotting scopes
binoculars; eyeglasses and magnifying eyeglasses; protective
goggles; spectacle lenses; thermal imaging apparatus; night;vision apparatus; thermal imaging apparatus for night vision
;night vision goggles; telescopes; telescopic sights
interference and polarization filters; photographic recording,
projecting and magnifying lenses; image intensifiers; image
;)intensifier tubes; lens hoods; condensers; mirrors (optics
prisms (optics); objective and ocular lenses; observation
eyepieces; photogrammetric cameras; digital cameras; digital
cameras with an integrated laser rangefinder and a ballistics
information system; measuring instruments; measuring
apparatus and parts therefor, in particular for geodetic and
nautical purposes; rangefinders; laser rangefinders; optical
devices, namely optical sights being parts of astronomical
telescopes; optical devices, namely daytime and night-time
sights being parts of day and night vision apparatus; precision
gauges (measuring apparatus); optical equipment for
headlights; apparatus, instruments and devices for using the
;)electromagnetic spectrum for warfare (electronic warfare
laser warning sensors for use on an in particular airborne
military platform; warning equipment, optoelectronic
apparatus, image signal processing apparatus, display
apparatus, optoelectronic receivers, optoelectronic detectors,
optoelectronic transducers, sensors, optical sensors, image
intensifiers, electronic amplifiers, power supply apparatus,
optical cables; display apparatus, electronic apparatus and
electronic equipment and installations composed thereof, and
systems constructed by linking the aforesaid installations, for
conducting, distributing, transforming, accumulating,
regulating or controlling electric signals, in particular for
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)التصوير الفوتوغرافي( ؛ اجھزة التلفزيون؛ لوحات المفاتيح؛ اجھزة الماوس؛
أجھزة الكمبيوتر؛ طابعات؛ ذاكرات الكمبيوتر .ذاكرات إلكترونية؛ أجھزة المودم
؛ أجھزة الكمبيوتر الطرفية؛ شاشات العرض؛ الواجھات )تكنولوجيا المعلومات(
والمعالجات الدقيقة ،وال سيما للوصول إلى قواعد بيانات الوسائط المتعددة؛
خوادم قواعد البيانات؛ الدوائر المطبوعة؛ شبكات البيانات الالسلكية والساتلية
على متن الطائرة؛ واجھات متعددة المنصات؛ األجھزة والبرمجيات ألنظمة نشر
المعدات خارج خلية الطائرة؛ الوسائط اإللكترونية ،وخاصة األشرطة،
ومحركات أقراص يو اس بي المحمولة ،وأقراص الصوت الفارغة ،وأقراص
الفيديو الفارغة واألقراص المضغوطة الفارغة ،وأقراص الصوت والفيديو
وأقراص الصوت؛ األقراص المدمجة واألقراص الضوئية وأقراص دي في دي
التي تحتوي على إرشادات المالحة والطيران للطائرات و الھليكوبتر والطائرات
بدون طيار؛ أنظمة أمن الكمبيوتر )البرمجيات(؛ جھاز الرادار؛ الھوائيات؛
أجھزة اإلرسال واالستقبال؛ المحوالت؛ المستجيبين؛ المعدات اإللكترونية
لألغراض المدنية والعسكرية )المدرجة في ھذه الفئة(؛ معدات تحديد المواقع
اإللكترونية والكشف والتحكم ورسم الخرائط ؛ المعدات الكھربائية واإللكترونية
لتحديد المواقع والمالحة الراديوية؛ أجھزة ومنشآت الكشف اإللكتروني والرصد
األرضي المحمولة جواً والتي تتكون من صورة رادارية؛ أجھزة المالحة
لالستخدام في البحر وفي البر وفي الجو وفي الفضاء؛ أجھزة وأنظمة التوجيه
والمالحة التي تتكون منھا؛ اجھزة للتحقق من بارامترات الطيران ،أي
البرمجيات )البرامج المسجلة( للمساعدة في المالحة والتحكم في المروحيات
والطائرات المروحية والطائرات بدون طيار والھوائيات وأنظمة االتصاالت
للطائرات؛ أجھزة لرصد بارامترات الطيران ،أي مؤشرات االرتفاع التلقائي التي
ھي أيضا معدات للمحطات االرضية او المحطات المحمولة جوا ؛ معدات
االتصاالت ،وھي أنظمة االتصاالت متعددة اإلرسال ،ومنشآت اإلرسال اإلذاعي
والتلفزيوني التي يمكنھا تسجيل وعرض ونقل جميع الخصائص بارامترات
الطيران للطائرات العمودية والطائرات المروحية والطائرات بدون طيار،
لتطوير وتصنيع والسيطرة والتحليق والتوجيه والمالحة والمالحة ومراقبة
وتأمين ما سبق ذكره المروحيات والطائرات المروحية والطائرات المسيرة ؛
أجھزة وأنظمة التسجيل اإللكتروني التي تتكون منھا ألجھزة الحركة عن طريق
البر أو الھواء أو الماء؛ منشآت التحكم في الطيران التلقائي ؛أجھزة قياس
االرتفاع والسرعة؛ برامج قابلة للتكيف )البرامج المسجلة( لتحديد موقع
الطائرات بمساعدة قيم القصور الذاتي؛ أنظمة إلنشاء أوامر كھربائية وإشارات
كھربائية ،أي مرسالت اإلشارات الكھربائية ومولدات األحرف؛ اجھزة
إلكترونية لتسجيل البارامترات والبيانات؛ أجھزة الكمبيوتر ،واجھزة تحليل
مرحلة الطيران ،والمعدات اإللكترونية لعد المركبات وإدارتھا وتحديد موقعھا
وتحديدھا ؛ المعدات واألنظمة اإللكترونية )األجھزة والبرمجيات( لتوجيه
العمليات القتالية ؛ برمجيات )برامج مسجلة( لجمع األشياء الرقمية األولية
المصورة في شكل كائنات حقيقية متحركة على أساس بيانات رسم الخرائط
وخوارزميات الحركات المدروسة لألشياء المذكورة أعاله ؛ البرمجيات
)البرامج المسجلة( لجمع البيانات التمثيلية من األجسام المتحركة ؛ أجھزة
وأنظمة المراقبة والمراقبة اإللكترونية التي تتكون منھا تجھيزات رادارية على
متن الطائرات؛ واجھزة ارسال الموجات الالسلكية ،الموجات الراديوية
والموجات فوق الصوتية والصوت أو الموجات فوق الصوتية ؛ أجھزة إرسال
بصرية أو األشعة تحت الحمراء ،والمولفات  ،وأجھزة اإلرسال واالستقبال
الالسلكية ،وأجھزة التشفير وفك الشفرات ،وأجھزة نقل بيانات الصوت
والصورة الرقمية ،وأجھزة التحكم عن بُعد؛برمجيات )برامج مسجلة( لتسجيل
ومعالجة البيانات بالتحكم في الطائرات والتوجيه والمالحة والمراقبة وتأمين
الطائرات والطائرات بدون طيار ومولدات االحرف واإلنذارات؛ برامج )برامج
مسجلة( لعرض سجالت الطيران والمحطات األرضية لمعالجة بيانات الرحلة
والتوجيه والمالحة والرصد من الطائرات والطائرات الحربية و الطائرات بدون
طيار وأجھزة اإلرسال عن بعد لنقل المعلومات بين الطائرات أو الطائرات
العمودية أو الطائرات بدون طيار ومحطة أرضية واحدة على األقل؛ أجھزة
الكمبيوتر وقراءة البطاقات اإللكترونية؛ البرمجيات )البرامج المسجلة( لحساب
وقراءة وتطبيق بيانات رسم الخرائط؛ االتصاالت اإللكترونية والمالحة واإلنذار
من التصادم وأنظمة المساعدة التجريبية )األجھزة والبرمجيات( للمركبات
البرية أو الجوية المأھولة وغير المأھولة ؛ انظمة المھمات اإللكترونية
)األجھزة والبرمجيات( للمركبات البرية أو الجوية لمساعدة الطاقم فيما يتعلق
بتنفيذ مھمتھا  ،وال سيما لعرض الحالة الحالية للمھمة ،يتم التحقق من الحالة
الحالية من خالل أنظمة االتصاالت والمعلومات المسجلة وعرضھا؛ أنظمة
التحكم واإلدارة اإللكترونية )األجھزة والبرمجيات( للمركبات البرية أو الجوية،
وخاصة أنظمة إدارة الطيران وأجھزة مراقبة الطيران؛ أنظمة عرض الخرائط
اإللكترونية )األجھزة والبرمجيات( للمركبات البرية أو الجوية لعرض حالة
المركبة بيانيا ؛ أنظمة التسجيل اإللكتروني )األجھزة والبرمجيات( للمركبات
البرية أو الجوية لتسجيل بيانات المركبات وبيانات المھمات؛ النظم الفرعية
اإللكترونية )األجھزة والبرامج( لألنظمة المذكورة أعاله ،وال سيما أجھزة
االستشعار وأجھزة الكمبيوتر وقواعد البيانات والعرض والتسجيل وأنظمة
الحافالت؛ بمساعدة المستشعر ،وخاصة األنظمة الكھربائية الضوئية وأنظمة
الالدار )كشف الضوء والمدى( والرادار )األجھزة والبرامج( للمركبات الجوية

surveying, monitoring, detecting, processing, evaluating,
analysing and displaying radio signals; electronic apparatus
for analysing signals, classifying, decoding and/or
demodulating purposes, recognising processes, recognising
patterns, evaluating patterns and for automating processes
for detecting and processing radio signals; apparatus for
detecting, recording, sending, receiving, transforming,
distributing, transmitting or reproducing data, speech and/or
images; software for all the aforesaid goods; electronic
apparatus for storing, converting, processing and transmitting
;data, information and signals; telecommunication terminals
paging equipment; electronic apparatus for satellite
telecommunications, in particular airborne; computer
)software (recorded programs); software (recorded programs
;for providing access to an electronic messaging service
;remote controls; video recorders; cassette recorders
monitors; radios; portable video cameras with integrated
video recorders or DVD burners; cameras; cameras
;(photography); television apparatus; keyboards; mice
computers; printers; computer memories; electronic
memories; modems; computer peripheral devices; display
screens; interfaces (information technology) and
microprocessors, in particular for accessing multimedia
databases; database servers; printed circuits; on-board
wireless and satellite data networks; multi-platform
interfaces; hardware and software for equipment deployment
systems outside the aircraft cell; electronic media, in
particular cassettes, USB flash drives, blank audio discs, blank
;video discs and blank CD-ROMs, audio, video and sound discs
compact discs, optical discs and DVDs containing navigation
;and flight instructions for helicopters, rotorcraft and drones
;computer security systems (software); radar apparatus
;antennas; transmitters and receivers; converters; responders
electronic equipment for civil and military purposes (included
in this class); electronic locating, detecting, control and
cartography equipment; electric and electronic equipment for
radiolocation and radio navigation; airborne electronic
detecting and ground monitoring apparatus and installations
consisting thereof with radar imaging; navigation apparatus
for use at sea, on land, in the air and in space; guidance and
;navigation apparatus and systems consisting thereof
apparatus for checking flight parameters, namely software
(recorded programs) for assisting with the navigation and
control of helicopters, rotorcraft and drones, antennas and
communications systems for aircraft; apparatus for
monitoring flight parameters, namely automatic altitude
indicators also being equipment for ground stations or
airborne stations; communications equipment, namely
multiplex communications systems, radio and television
transmission installations which can record, display and
transmit all properties and flight parameters of helicopters,
rotorcraft and drones, for developing, manufacturing,
controlling, flying, steering, navigating, monitoring and
;securing the aforesaid helicopters, rotorcraft and drones
electronic recording apparatus and systems consisting thereof
for apparatus for locomotion by land, air or water; automatic
flight control installations; altitude and speed measuring
apparatus; adaptable software (recorded programs) for
locating aircraft with the aid of inertia values; systems for
creating electric commands and electric signals, namely
electric signal transmitters, character generators; electronic
apparatus for recording parameters and data; computers,
flight phase analysers, electronic equipment for counting,
managing, locating and identifying vehicles; electronic
equipment and systems (hardware and software) for directing
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أو البرية لتسجيل البيانات البيئية ،وال سيما بيانات االرتفاع الطبوغرافي
وبيانات المسافة وبيانات العوائق في الھواء وعلى األرض؛ االجھزة إلكترونية
اللتقاط البيانات أو الصوت أو الصور للسلع المذكورة أو تسجيلھا أو إرسالھا
أو استالمھا أو نقلھا أو إعادة إنتاجھا؛ برامج الكمبيوتر وأجھزة الكمبيوتر
لجميع السلع المذكورة أعاله ،المدرجة في ھذه الفئة ،واألنظمة الفرعية
والمكونات لجميع السلع المذكورة أعاله  ،المدرجة في ھذه الفئة ؛ محطات
التحكم التي تشتمل على برامج الكمبيوتر الخاصة بالتطبيقات وأجھزة الكمبيوتر
وأجھزة االتصاالت إلعداد المھام وتنفيذ المھام ومتابعة المھام للطائرات
المأھولة وغير المأھولة؛ برامج الكمبيوتر وأجھزة الكمبيوتر الخاصة
بالتطبيقات الستخدامھا في محطات التحكم المذكورة أعاله إلعداد المھام وتنفيذ
المھام ومتابعة المھمة للطائرات المأھولة وغير المأھولة ؛ أجھزة الرادار
وأنظمة الرادار التي تتكون منھا؛ أجھزة الرادار السلبية وأنظمة الرادار
المنفعلة التي تتكون منھا؛ كاشفات السرعة كاشفات الموقع )لتحديد السمت
والمسافة وارتفاع الجسم( ؛ كاشفات الحركة ،و اجھزة التردد العالي ،مرسالت
اإلشارات اإللكترونية؛ وأجھزة الراديو  ،الرادار ،التلفزيون  ،التلغراف ،
الھاتف  ،االختبار ،قياس وفحص )إشراف(؛ ھوائيات ،مولدات إشارة جھاز
تحديد االتجاه والموقع؛ المعدات اإللكترونية لمحاكاة وتحليل تركيبات الرادار،
المدرجة في ھذه الفئة ؛ قطع الغيار والتجھيزات والبرمجيات والبرامج الثابتة
لجميع السلع المذكورة أعاله؛ أجھزة وأدوات ومعدات وبرمجيات للتأمين
اإللكتروني ومراقبة الحدود والمناطق المحمية؛ أنظمة االتصاالت الساتلية
)األجھزة والبرمجيات( وأبراج االستشعار ألغراض المراقبة )األجھزة
والبرمجيات(؛ أنظمة اإلنذار؛ أنظمة أمن اإلنترنت والكمبيوتر ،أنظمة رصد
األقمار الصناعية؛ أنظمة مراقبة وتدخل الھواء؛ برامجيات تخطيط وإدارة
الطلبات فيما يتعلق بجمع المعلومات االستخبارية؛ أجھزة وبرمجيات لمراقبة
ورصد القوات العسكرية والخدمات والوكاالت العسكرية وغير العسكرية؛ أنظمة
أرضية تتكون من اجھزة تحكم للسواتل؛ أجھزة اإلرسال واالستقبال الالسلكية؛
أنظمة إلكترونية على متن الطائرة تتكون من معدات إلكترونية للسواتل
والمركبات الفضائية ،وال سيما إلكترونيات الطيران ووحدات الخدمة ؛ أجھزة
القياس والتحكم والمراقبة واالتصاالت؛ األنظمة األرضية )األجھزة
والبرمجيات( لتشغيل األقمار الصناعية والتحكم فيھا؛أجھزة اإلرسال واالستقبال
الراديوية والكھربائية ؛ أجھزة وأجھزة معالجة البيانات والحواسيب؛ ناقالت
البيانات؛ أجھزة اإلرسال )االتصاالت( ،األسالك الكھربائية ،كابالت األلياف
الضوئية؛ وسائط التخزين اإللكترونية؛ أجھزة وأنظمة المراقبة التي تتكون
منھا ؛ المراقبة باألشعة تحت الحمراء وتحديد مواقع األجھزة واألنظمة التي
تتكون منھا ،وال سيما أنظمة تحديد المواقع؛ المعدات )األجھزة والبرمجيات(
للمراقبة والمراقبة اآلمنة وأنظمة تتكون منھا؛ معدات المراقبة الصالحة
للطيران )األجھزة والبرمجيات( وأنظمتھا  ،ومعدات المراقبة النھارية  /الليلية
)األجھزة والبرمجيات( واألنظمة المكونة لھا؛ اجھزة التشفير أو أجھزة فك
التشفير ،أجھزة إرسال بيانات الصوت والصورة الرقمية؛ ھوائيات الرادار
وأجھزة إرسال واستقبال األقمار الصناعية ومحوالت الطاقة وأجھزة اإلرسال
واالستقبال؛ المعدات )األجھزة والبرمجيات( للتتبع الكھربائي واإللكتروني
والتقاطھا ورصدھا ،وتحديد المواقع الجغرافية وتحديد مواقعھا؛ المعدات
)األجھزة والبرمجيات( للرصد والمراقبة األرضية المحمولة جواً بواسطة
الرادار ،واألنظمة التي تتكون منھا؛ معدات المالحة بما في ذلك معدات وأنظمة
التوجيه التي تتكون منھا؛ أجھزة الكمبيوتر الثابتة أو المحمولة وأجھزة
ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خوادم الكمبيوتر والخوادم وأجھزة
تخزين البيانات ومحطات عمل الكمبيوتر )األجھزة( والمودم؛ األجھزة
والبرمجيات الالسلكية والساتلية لشبكات البيانات على متن الطائرة؛ واجھات
متعددة المنصات ،بما في ذلك األجھزة والبرامج الخاصة بھا ،أي واجھات
أجھزة الكمبيوتر؛ المعدات اإللكترونية لمعالجة المعلومات واألنظمة الجغرافية
التي تتكون منھا ،وخاصة األنظمة الساتلية  ،ونظام تحديد المواقع العالمي)جي
بيه اس(؛ أجھزة ومعدات إلكترونية اللتقاط وضغط وإرسال ونقل وتحليل صور
األقمار الصناعية والصور الجوية؛ معدات لنقل الصور من خالل الراديو الرقمي
واألنظمة التي تتكون منھا؛ األجھزة والبرمجيات )البرامج المسجلة  /المخزنة(
لتحديد الموقع والمراقبة والرصد لمواقع جغرافية محددة؛ مراقبة ورصد
األجھزة والبرامج )البرامج المسجلة  /المخزنة( ؛ معدات تحديد الموقع
والمراقبة والرصد واألنظمة التي تتكون منھا لمواقع جغرافية محددة؛ وسائط
التخزين للبيانات ومحطات المستخدم )أطراف الكمبيوتر( لتحديد الموقع
والمالحة وقواعد بيانات المالحة والرادار أو المالحة الساتلية والمالحة
الالسلكية والتطبيقات الالحقة؛ معلومات الخرائط ،ومعدات وأجھزة الطوارئ
واألمان ،واألبحاث )بخالف األغراض الطبية( والمعدات واألدوات واألجھزة
المنقذة للحياة؛ األدوات واألجھزة الكھربائية أو اإللكترونية الستقبال ومعالجة و
 /أو إرسال إشارات المالحة وعناصرھا ومكوناتھا؛ األجھزة والبرمجيات
لالتصاالت وشبكات الراديو؛األجھزة والبرمجيات لشبكات االتصاالت الرقمية؛
أجھزة كھربائية )أجھزة وبرمجيات( لتوفير االتصاالت والشبكات الالسلكية من
خالل األسالك والكابالت واأللياف البصرية أو الراديو أو األقمار الصناعية؛
أجھزة كھربائية  /إلكترونية لتوصيل وإرسال واستقبال الكالم والصور
والبيانات وبيانات الوسائط المتعددة؛ تطبيقات الشبكة )البرمجيات(  ،وال سيما

combat operations; software (recorded programs) for the
bringing together of elementary digital objects depicted in the
form of real, moving objects on the basis of cartographic data
and algorithms of the examined movements of the aforesaid
objects; software (recorded programs) for the bringing
;together of representative data from moving objects
electronic area observation and monitoring apparatus and
systems consisting thereof featuring radar installations on
board aircraft; transmitters of radio waves, ultrasound, sound
or infrasound waves; optical or infrared transmitters, tuners,
radio transmitters and receivers, encoders and decoders,
digital sound and image data transmission apparatus, remote
controls; software (recorded programs) for recording and
processing data for controlling, flying, steering, navigating,
monitoring and securing aircraft, rotorcraft and drones,
character and alarm generators; software (recorded
programs) for displaying flight logs, ground stations for
processing flight, steering, navigation and monitoring data
from aircraft, rotorcraft and drones, remote transmitters for
the transmission of information between aircraft, rotorcraft or
drones and at least one ground station; computers and
electronic card readers; software (recorded programs) for
;calculating, reading and applying cartographic data
electronic communication, navigation, collision warning and
pilot assistance systems (hardware and software) for manned
and unmanned land or air vehicles; electronic mission
systems (hardware and software) for land or air vehicles for
assisting crew with regard to executing the mission thereof,
in particular for displaying the current state of the mission,
said current state being ascertained through communications
;systems and recorded information and being displayed
electronic control and management systems (hardware and
software) for land or air vehicles, in particular flight
;management systems and flight monitoring apparatus
electronic map display systems (hardware and software) for
land or air vehicles for graphically displaying the position of
the vehicle; electronic recording systems (hardware and
software) for land or air vehicles for recording vehicle data
and mission data; electronic subsystems (hardware and
software) for the aforesaid systems, in particular sensor,
;computer, database, display, recording and bus systems
sensor-assisted, in particular electro-optical, LADAR and radar
systems (hardware and software) for air or land vehicles for
recording environmental data, in particular topographical
altitude data, distance data and obstacle data, in the air and
on the ground; electronic apparatus for capturing, recording,
sending, receiving, transmitting or reproducing data, sound or
images for the aforesaid goods; computer software and
computer hardware for all the aforesaid goods, included in
this class, subsystems and components for all the aforesaid
goods, included in this class; control stations comprising
application-specific computer software, computer hardware
and communications apparatus for mission preparation,
mission execution and mission follow-up for manned and
unmanned aircraft; application-specific computer software
and computer hardware for use in the aforesaid control
stations for mission preparation, mission execution and
mission follow-up for manned and unmanned aircraft; radar
apparatus and radar systems consisting thereof; passive
radar apparatus and passive radar systems consisting
thereof; speed detectors; location detectors (for determining
the azimuth, distance and elevation of an object); motion
detectors; high-frequency apparatus; transmitters of
electronic signals; radio, radar, television, telegraphic,
)telephone, testing, measuring and checking (supervision
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البوابات واألنظمة التي تتكون منھا لبوابات اإلنترنت؛ األجھزة والمنشآت
اإللكترونية التي تتكون منھا لنقل الرسائل والمعلومات والبيانات والصوت
والصور من خالل الموجات والكابالت واأللياف البصرية والھاتف واألقمار
الصناعية والمحطات الطرفية وشبكات االتصاالت وشبكات الكمبيوتر؛ محطات
االتصاالت السلكية والالسلكية وأتمتة سطح المكتب )أجھزة الكمبيوتر(
للتطبيقات العسكرية؛ برامج حاسوبية بتنسيق يمكن قراءته بواسطة الكمبيوتر،
أو يتم توفيره على وسائط مغناطيسية أو بصرية أو بتنسيق قابل للتنزيل
لالستخدام مع السلع المذكورة أعاله؛ برامج حاسوبية لالتصاالت اآلمنة
ولتيسير توثيق وفحص وتسجيل وتحليل العالقات التجارية والمعامالت
باستخدام نظام حقوق الوصول واإلشعارات الخاضعة للرقابة والمعدات
والمحطات التي تتكون منھا لالتصاالت الساتلية ،وخاصة في الطائرات؛
البرمجيات )البرامج المسجلة  /المخزنة( لالتصاالت وشبكات االتصاالت
الالسلكية لنقل البيانات عبر األسالك أو الكابالت أو األلياف الضوئية أو الراديو
أو األقمار الصناعية؛ البرمجيات )البرامج المسجلة  /المخزنة( ألغراض
التشفير وفك التشفير؛ برامج المحاكاة وإنشاء النماذج واالختبار والتجريب؛
خوادم للنمذجة والمحاكاة واالختبار والتجارب المتعلقة بالعمليات المدنية
والعسكرية؛ برامجيات لتخطيط المعلومات والبيانات االستخباراتية والتقاطھا
ومعالجتھا ونشرھا ،فقط في مجاالت معلومات الخدمة السرية والجغرافيا،
ألغراض الدفاع واألمن؛ البرمجيات )البرامج المسجلة  /المخزنة( لتوفير
الوصول إلى خدمة الرسائل اإللكترونية؛ برنامج حماية اإلرسال لمحطات بيانات
اإلنترانت واإلنترنت ومحطات التشغيل و ومحطات طرفية لتقديم المعلومات في
شكل رسم ونص؛ معدات تكنولوجيا المعلومات للمعالجة اآلمنة للمعلومات؛
تأمين أجھزة ومعدات االتصاالت التي تتكون منھا؛ برنامج لمزامنة البيانات
اآلمنة بين محطة بيانات بعيدة أو جھاز بعيد ومحطة بيانات ثابتة أو بعيدة أو
جھاز من ھذا النوع؛ األدوات والمعدات الكھربائية واإللكترونية لعرض التقارير
والتحليالت ونتائج القياس ،وال سيما في شكل الرسوم البيانية والجداول
والرسوم البيانية ،وھي نتيجة لتحليل ومراقبة أداء إشارات المالحة و  /أو
البيانات؛ برامج الكمبيوتر )البرامج المسجلة  /المخزنة( لفحص وتحديد
األجزاء الفضائية في بعدين أو ثالثة أبعاد؛ أجھزة االستشعار وأجھزة
االتصاالت؛أنظمة اإلنتاج الجغرافي الصناعي التي تتكون من برامج وأجھزة
لسلسلة معالجة رقمية لتوليد صور األقمار الصناعية أو الجوية أو األرضية
والبيانات ثالثية األبعاد؛ برمجيات لمجال التصوير والبيانات الساتلية؛ معدات
معالجة البيانات ،وخاصة باستخدام األقمار الصناعية؛ برامج الكمبيوتر لمعالجة
وتحليل الصور ،بما في ذلك الصور الجوية واألقمار الصناعية؛ برامج حاسوبية
لإلسقاطات المجسمة ،ونماذج التضاريس الرقمية ،وتقويم الصور ،والخرائط
المواضيعية؛ برامج إدارة قواعد البيانات ،بما في ذلك االستنساخ المجسم،
لتخزين وإعداد ومعالجة وتحليل الرسومات والصور والصور والخرائط
والصور الجوية واألقمار الصناعية والنماذج السطحية؛ أجھزة للمعالجة
والتحليل واالستنساخ والتخزين بمساعدة الصور الناتجة عن األقمار الصناعية؛
أجھزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر لألغراض الصناعية ،خاصة لخدمات
اإلطفاء والحكومة ،فيما يتعلق بالنظم التشغيلية وإدارة العمالء وأنظمة إدارة
التثبيت وأنظمة المعلومات الجغرافية وأنظمة )سي ايه دي( وأنظمة العرض في
الوقت الفعلي واألنظمة المتنقلة وتكوينھا ،لالستخدامھا مع أجھزة الكمبيوتر
المناسبة؛ برمجيات إدارة قواعد البيانات ،وخاصة االستنساخ المجسم ،لتخزين
وإنشاء ومعالجة وتحليل الرسومات والصور والصور والرسومات البيانية
والصور الجوية واألقمار الصناعية والنماذج السطحية؛ ناقالت البيانات لبرامج
الكمبيوتر )برامج الكمبيوتر( ،وملفات الكمبيوتر وحزم البرمجيات ،الستنساخ
الصورة المجسمة ولتخزين وإنشاء ومعالجة وتحليل النماذج السطحية والصور
والصور الفوتوغرافية؛ األقمار الصناعية؛ أجھزة وأنظمة المالحة الساتلية التي
تتكون منھا؛ السواتل لألغراض العلمية ،وال سيما السواتل لرصد األرض
وسواتل الرادار؛ جھاز التحكم عن بعد؛ أجھزة استشعار التصوير الجوي؛
مرسالت البث )االتصاالت(؛ أجھزة كھربائية وإلكترونية لتوليد النماذج
الطبوغرافية الرقمية؛ قواعد البيانات التي تحتوي على النماذج الطبوغرافية
الرقمية )البرمجيات(؛ حزم برمجية لمعالجة وتقييم الصور ،بما في ذلك الصور
الجوية واألقمار الصناعية؛ حزم برمجية الستنساخ الصورة المجسمة ،وإلنشاء
نماذج رقمية للتضاريس ،ولتقويم العظام والخرائط المواضيعية؛ ملفات
الكمبيوتر ومجموعات البرامج التي تحتوي على المحتوى الجغرافي
والجيولوجي ورسم الخرائط والطبوغرافيا؛ ملفات الكمبيوتر )البرامج( وحزم
البرامج التي تحتوي على تمثيالت التضاريس والخرائط الرقمية؛ أجھزة
وأدوات االتصاالت الساتلية؛ اجھزة ومعدات االتصاالت الساتلية؛ أجھزة
وأدوات االتصاالت؛ اجھزة الھاتف الطابعات عن بعد وآالت نقل الفاكس؛ أجھزة
وأدوات معالجة البيانات ونقلھا؛ محطات الكمبيوتر ولوحات المفاتيح .اجھزة
الرصد؛ أجھزة وأدوات وأنظمة االتصاالت واإلرسال التي تتكون منھا وبرامج
الكمبيوتر واألجھزة الطرفية لتوفير وإدارة األخبار والمعلومات حول الطقس
واألحداث الرياضية وتطبيقات المعلومات األخرى ،بما في ذلك اإلنترنت؛
األنظمة التي تتكون من أجھزة وبرامج الكمبيوتر وأجھزة االتصاالت وأجھزة
اإلرسال لتسھيل االتصاالت في الوقت الحقيقي بين المستخدمين ومقدمي
الخدمات عبر اإلنترنت؛ برامج الكمبيوتر لتسھيل وتشغيل أنظمة األعمال ،بما

;apparatus and instruments; antennas; signal generators
direction and position finding apparatus; electronic equipment
for simulating and analysing radar installations, included in
this class; spare parts and fittings, and software and firmware
for all the aforesaid goods; apparatus, instruments,
equipment and software for the electronic securing and
monitoring of borders and protected areas; satellite
communications systems (hardware and software), sensor
;)towers for monitoring purposes (hardware and software
;alarm systems; Internet and computer security systems
satellite monitoring systems; air monitoring and intervention
systems; software for planning and managing requests with
regard to intelligence gathering; hardware and software for
the surveillance and monitoring of military forces and military
and non-military services and agencies; ground systems
consisting of control apparatus for satellites; radio
transmitters and receivers; on-board electronic systems
consisting of electronic equipment for satellites and space
;vehicles, in particular avionics and service modules
measuring, control, observation and communications
apparatus; ground systems (hardware and software) for
operating and controlling satellites; radio-electric
transceivers and radios; data processing apparatus and
computers; data carriers; transmitters (telecommunications),
;electric wires, fibre optic cables, electronic storage media
;observation instruments and systems consisting thereof
infrared monitoring and locating apparatus and systems
;consisting thereof, in particular localisation systems
equipment (hardware and software) for secure observation
and surveillance and systems consisting thereof; airworthy
monitoring equipment (hardware and software) and systems
consisting thereof, day/night monitoring equipment
;(hardware and software) and systems consisting thereof
coders or decoders, digital sound and image data
transmitters; radar antennas, satellite transmitters and
receivers, power converters and transponders; equipment
(hardware and software) for electric and electronic tracking,
capturing and monitoring, and for determining and locating
)geographical locations; equipment (hardware and software
for radar-image-based airborne ground monitoring and
surveillance, and systems consisting thereof; navigation
equipment including steering equipment and systems
consisting thereof; fixed or portable computers,
telecommunications apparatus and equipment; computer
servers, servers and data storage devices, computer
workstations (hardware), modems; wireless and satellite;based hardware and software for on-board data networks
multi-platform interfaces, including hardware and software
therefor, namely interfaces for computers; electronic
equipment for processing geographical information and
systems consisting thereof, in particular satellite systems,
GPS; electronic apparatus and equipment for capturing,
compressing, transmitting, analysing and reproducing
satellite images and aerial photographs; equipment for
transmitting images through digital radio and systems
consisting thereof; hardware and software (recorded/stored
programs) for position determination, observation and
monitoring of specific geographical locations; monitoring and
;)control hardware and software (recorded/stored programs
position determination, observation and monitoring
equipment, and systems consisting thereof, for specific
geographical locations; storage media for data and user
terminals (computer terminals) for position determination,
navigation, for navigation databases, for radar or satellite
;navigation, radio navigation and for subsequent applications
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في ذلك أنظمة األعمال عبر اإلنترنت والشبكة العالمية؛ برامج الكمبيوتر
لمحاكاة وتحليل أنظمة االتصاالت الساتلية؛ برامج الكمبيوتر لتشغيل وإدارة
أنظمة االتصاالت الساتلية؛ أجھزة وأدوات التلفاز والسمعيات والبصريات
والفيديو والتسجيالت الصوتية واستنساخ الصوت؛ أجھزة وأدوات لتخزين
وتسجيل واستنساخ واسترجاع وقراءة ونقل البيانات والصور والصوت
والمعلومات األخرى؛ أجھزة وأدوات البث واإلرسال واالستقبال والمعالجة
والنسخ والتشفير وفك التشفير لإلشارات الرقمية واألقمار الصناعية؛ األجزاء
والمكونات لجميع السلع المذكورة في ھذه الفئة؛ مشاھد نھارية وليلية
وملحقات وأجھزة استھداف ألغراض المراقبة؛ األجھزة والبرمجيات
اإللكترونية للتعرف على األھداف وتحديد األھداف وتتبع الھدف ،وللتحكم في
الحرائق والتصويب الباليستي؛ جھاز رؤية بخطوط رؤية ثنائية المحور مثبتة
جيروسكوبيا ألغراض المراقبة؛ كاميرات فيلم التصوير الفوتوغرافي؛ أجھزة
وأنظمة االستطالع والمراقبة الكھربائية الضوئية ،والبرمجيات الخاصة بھا ،ال
سيما برامج التقييم والعرض لالستخدام في البر وفي الماء وفي الھواء وفي
الفضاء؛ مكونات وتجميعات بصرية وإلكترونية ضوئية للسيطرة على حامالت
األسلحة ذاتية الدفع الستخدامھا في الھواء والماء وعلى األرض؛ مكونات
بصرية وإلكترونية ضوئية للتحكم في الصواريخ ؛ المناظير واألنظمة التي
تتكون منھا لالستخدام في المركبات الجوية والمائية والبرية؛ مناظير غواصة
أنظمة الصاري ،اإللكترونيات الضوئية؛ أنظمة الصاري الكھروضوئية
للغواصات ،بما في ذلك وحدات التحكم ،والبرمجيات المطلوبة لذلك ،وخاصة
برامج معالجة الصور؛ االجھزة البصرية لتثبيت اتجاه خط البصر على أساس
إشارات التحكم من الجيروسكوبات الميكانيكية أو الضوئية أو األلياف الضوئية
أو مقاييس التسارع أو من خوارزميات تقييم الصورة ؛ مناظير ذات خط رؤية
مثبت لالتجاه لالستخدام على األرض وفي الماء وفي الھواء؛ الجيروسكوب ،أو
المناظير المستقرة  ،والمراقبة الكھربائية الضوئية ،وأجھزة المراقبة
واالستھداف التي تتكون منھا ،وأجھزة الرؤية الكھربائية للناقل الحركة،
وأجھزة مساعدة للناقل الحركة ،وأجھزة وأنظمة الوعي الظرفي المكونة
للمركبات المدرعة؛ أجھزة استشعار الكتروضوئية ألنظمة الدفاع الجوي التي
تتميز بمجموعات التلفزيون وأجھزة التصوير الحراري وأجھزة تحديد المدى
بالليزر وإضاءة الھدف بالليزر )مصممو الليزر(؛ محددات الليزر ،وإضاءة
الھدف بالليزر وأنظمة اإلنذار بالليزر؛ أجھزة تحديد االرتفاع بالليزر ،وال سيما
لالستخدام في الفضاء؛ المنصات المستقرة لكاميرات المراقبة الكھربائية
الضوئية ومعدات الرؤية وأجھزة االستشعار اإللكترونية والكھربائية والبصرية
للمركبات الجوية المأھولة وغير المأھولة والمركبات البرية والمركبات المائية؛
حاويات مالئمة ألجھزة المراقبة والرصد واالستطالع التكتيكية واالستراتيجية
بمعدات متعددة؛ أجھزة االستشعار للمركبات الجوية ؛ أجھزة استشعار التحذير
من الصواريخ لالستخدام في الماء وعلى األرض وفي الجو؛ أجھزة التحذير
بالليزر ،وأجھزة التصوير الحراري ،وأجھزة وأنظمة الرؤية النھارية التي
تتكون منھا لالستخدام في البر وفي الماء والھواء؛ أجھزة وأنظمة تصوير
كھربائية بصرية في المناطق القريبة من األشعة تحت الحمراء )ان اي ار(
واألشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة )اس دبليو اي ار( لالستخدام في البر
وفي الماء والھواء ؛ أجھزة التصوير الحراري وأجھزة التصوير في المناطق
القريبة من األشعة تحت الحمراء )ان اي ار( واألشعة تحت الحمراء قصيرة
الموجة )اس دبليو اي ار( للطائرات والمروحيات ودبابات المعارك وناقالت
الجنود المدرعة والمركبات الكشفية المدرعة وغيرھا من المركبات المدرعة
والسفن؛ مناظير القائد المستقرة جيروسكوبيا مع جھاز التصوير الحراري
المتكامل؛ مناظير الغواصات وأنظمة الصاري الكھروضوئية مع أجھزة تحديد
مدى الليزر المدمجة وإضاءة الھدف بالليزر وأجھزة التصوير الحراري
المتكاملة وتثبيت االتجاه المتكامل لخطوط الرؤية  ،خاصة مع منصة معالجة
الصور المتكاملة والخوارزميات عالية المستوى ،بما في ذلك دمج الصورة
وتتبعھا؛ أجھزة وأنظمة المراقبة والمراقبة الكھربائية الضوئية التي تتكون
منھا ،الثابتة والمتنقلة ،للتطبيقات على األرض وفي الماء وفي الھواء وفي
الفضاء؛ برمجيات وبرامج التشغيل والتحكم في األجھزة واألنظمة ومعالجة
البيانات والصور؛ أجھزة استشعار لتنظيم الموقع والتحكم في المدار ،وال سيما
بالنسبة للسواتل ،واألدوات البصرية لرصد األرض ولرصد األجسام الطبيعية أو
التقنية األخرى في أجھزة االستشعار الفضائية والنجمية والشمسية؛ أجھزة
استشعار االلتقاء وااللتحام للفضاء؛ جھاز تصوير متعدد األطياف أجھزة
المستوى البؤري )البصريات( ؛ األجھزة اإللكترونية وأجھزة الكمبيوتر
للفضاء؛ أجھزة االستشعار بالقصور والجيروسكوب؛ أجھزة توليد الطاقة ،وھي
مجاميع إمدادات الطاقة ،والمنشآت الكھروضوئية إلنتاج الكھرباء )محطات
الطاقة الكھروضوئية( ،واألجھزة والمنشآت الكھروضوئية إلنتاج الكھرباء
الشمسية واألجھزة الكھروضوئية لتحويل اإلشعاع الشمسي إلى طاقة كھربائية
؛ التركيبات الشمسية لتوليد الطاقة  ،وھي تتكون من وحدات شمسية لتوليد
الطاقة  ،العاكسون  ،واألجھزة اإللكترونية وأدوات التحكم والتنظيم واالستحواذ
والرصد؛ جھاز لتسجيل ونقل ومعالجة واستنساخ الصوت والصور والبرامج
الخاصة بھا للتحكم في الصور أو البيانات وتسجيلھا ونقلھا وتقييمھا
ومعالجتھا؛ ناقالت البيانات المقروءة آليا ؛ مفاتيح الميكروويف محوالت التيار
المستمر أجھزة إرسال واستقبال الليزر؛ مضخمات إلكترونية؛ مضخمات

mapping information, safety and emergency equipment,
instruments and apparatus, research (other than for medical
purposes) and life-saving equipment, instruments and
apparatus; electric or electronic instruments and apparatus
for receiving, processing and/or transmitting navigation
signals and elements and components therefor; hardware and
;software for telecommunications and radio networks
hardware and software for digital telecommunications
networks; electric apparatus (hardware and software) for
providing telecommunications and radio networks through
wire, cable, optical fibre, radio or satellite; electric/electronic
apparatus for communicating, transmitting and receiving
speech, images, data and multimedia data; network
applications (software), in particular gateways, and systems
consisting thereof for internet gateways; electronic devices
and installations consisting thereof for the transmission of
messages, information, data, sound and images through
waves, cable, optical fibre, telephone, satellite, terminals,
;telecommunications networks and computer networks
telecommunications and desktop automation terminals
(computer hardware) for military applications; software
programs in a computer-readable format, provided on
magnetic or optical media or in a downloadable format for use
with the aforesaid goods; software programs for secure
communications and for facilitating the authentication,
examination, recording and analysis of business relations and
transactions using a system of controlled access rights and
notifications, equipment and stations consisting thereof for
;satellite telecommunications, in particular in aircraft
software (recorded/stored programs) for communications
and radio communications networks for the transmission of
;data through wire, cable, optical fibre, radio or satellite
software (recorded/stored programs) for encryption and
decryption purposes; simulation, model creation, testing and
experimentation software; servers for modelling, simulating,
testing and experiments relating to civil and military
operations; software for planning, capturing, processing and
disseminating intelligence information and data, solely in the
fields of secret service information and geography, for
defence and security purposes; software (recorded/stored
programs) for providing access to an electronic messaging
service; transmission security software for intranet and
internet data terminals, operating stations and terminals for
presenting information in graphic and text form; information
technology equipment for the secure processing of
information; secure telecommunications devices and
equipment consisting thereof; software for synchronising
secure data between a remote data station or a remote device
;and a fixed or remote data station or a device of this kind
electric and electronic instruments and equipment for
displaying reports, analyses and measurement results, in
particular in the form of graphs, tables and charts, being the
outcome of analysing and monitoring the performance of
navigation signals and/or data; computer software
(recorded/stored programs) for examining and identifying
space segments in two or three dimensions; sensors and
communications apparatus and equipment; industrial
geoproduction systems consisting of software and hardware
for a digital process chain for generating satellite, aerial or
terrestrial images and 3D data; software for the field of
satellite imaging and data; data processing equipment, in
particular using satellites; computer software for processing
and analysing photographs, including aerial and satellite
photographs; computer software for stereographic
projections, digital terrain models, orthophotos and thematic
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الطاقة؛ أجھزة إرسال واستقبال األقمار الصناعية لإلشارات التماثلية والرقمية؛
أجھزة معالجة البيانات وأجھزة الكمبيوتر واألجھزة الطرفية الخاصة بھا
ومحركات الذاكرة والماسحات الضوئية والشاشات والمنشآت التي تتكون من
أجھزة معالجة البيانات وأجھزة الكمبيوتر؛ لوحات المفاتيح والطابعات؛ برامج
الكمبيوتر لتوفير االتصاالت في الوقت الحقيقي ،والوسائط المتعددة،
والمستشعرات ،واالتصاالت متعددة المستخدمين عبر شبكات الكمبيوتر؛ أجھزة
وأنظمة االتصاالت التي تتكون منھا ،بما في ذلك أنظمة استقبال وإعادة إنتاج
اإلشارات األرضية وإشارات األقمار الصناعية ،والتي تتكون من أجھزة وأدوات
كھربائية وإلكترونية لالتصاالت ولوحات المفاتيح والطابعات؛ برامج الكمبيوتر
لتوفير االتصاالت في الوقت الحقيقي ،والوسائط المتعددة ،والمستشعرات،
والمستخدمين عبر شبكات الكمبيوتر ؛ محطات االتصاالت الليزر .األجھزة
والبرامج لدمج بيانات أجھزة االستشعار ،بما في ذلك قواعد البيانات والعالم
الخارجي؛ األجھزة والبرامج لتطبيقات الواقع المعزز والواقع االفتراضي ،بما
في ذلك وسائط العرض والشاشات وأجھزة الكمبيوتر اللوحية والنظارات
الذكية؛ األجھزة والبرمجيات لعرض الخرائط والمواقف؛ التشويش على
اإلشارات اإللكترونية؛ أجھزة تحديد االتجاه ومواقع للسفن والمركبات األرضية
والطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة؛ أجھزة االستشعار )األجھزة
والبرمجيات( للكشف عن اإلشعاع الكھرومغناطيسي واألشعة فوق البنفسجية
واألشعة تحت الحمراء ،وأنظمة الدفاع عن النفس المكونة للسفن والمركبات
األرضية والطائرات والمروحيات ؛ جھاز لتدابير مضادة لألشعة تحت الحمراء
الموجھة واالتجاھية )دي اي ارسي ام(  ،أي أنظمة الحماية التي تمكن
المركبات ،وخاصة الطائرات ،للدفاع ضد الصواريخ الموجھة المزودة برؤوس
الباحثين عن األشعة تحت الحمراء؛ أشعة الليزر واألشعة تحت الحمراء للدفاع
ضد الھجمات الصاروخية ؛ قواعد البيانات )البرمجيات( لتحديد التھديدات
اإللكترونية ؛ األجھزة واألنظمة الكھربائية  /اإللكترونية التي تتكون منھا
لتشفير اإلشارة وفك تشفيرھا واختبارھا؛ مستقبالت اي اف اف )صديق
التعريف أو العدو( )مرسالت الترددات( على المنصات المحمولة جواً ؛ أجھزة
االستعالم اي اف اف ،وھي الھوائيات االتجاھية وأنظمة الرادار لالستعالم
المستجيب ،وال سيما لتحديد الطائرات واألنظمة التي تتكون منھا )الرادارات
الثانوية( على السفن والمنصات البرية؛ األجھزة واألنظمة الكھربائية
واإللكترونية والبصرية التي تتكون منھا للمساعدة في ظروف الرؤية المحدودة
والكشف عن نيران العدو؛ ھوائيات ومرسالت ومستقبالت لنقل البيانات
عريضة النطاق ؛األجھزة والبرمجيات لتخطيط وتقييم المھمة للمنصات
المحمولة جوا؛ األجھزة والبرمجيات اللتقاط بيانات الصيانة والتشخيص من
المنصات المحمولة جوا؛ تكنولوجيا المعلومات واألجھزة السمعية والبصرية؛
معدات االتصاالت؛ ھوائيات ومنشآت ھوائية تتكون من أجھزة اتصاالت؛ جھاز
لخط تثبيت البصر أجزاء من الجھاز البصري؛ ھوائيات ساتكوم)االتصال
الھاتفي الراديوي المحمول عبر القمر الصناعي( مسجالت البيانات؛ جھاز
لتسجيل المحادثات؛ كاشفات  ،محددات المدى  ،أجھزة تحديد المدى  ،مناظير ،
مناظير  ،تلسكوبات  ،فالتر )تصوير(  ،خاليا ضوئية  ،برامج كمبيوتر  ،نظام
تحديد المواقع العالمي )جي بيه اس( ،برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ،الفرجار،
بوصلة اتجاھية ،عدسات تصحيح )بصريات(  ،ليزر ) ليس لألغراض الطبية(،
العدسات المقربة ،مستويات المساحين ،العدسات ،األدوات التي تحتوي على
العدسات ،العدسات ،األجھزة البصرية ،األدوات والمعدات ،المناظير ،المنشور
)البصريات( ،أجھزة إرسال اإلشارات اإللكترونية ،منصات أجھزة التصوير
والكاميرات ،التلسكوبات  ،جھاز مسح ،مناظير تلسكوبية؛ الثقوب اإللكترونية
والبصرية )العدسات المكبرة( لألبواب؛ أنظمة تتبع الھدف للخوذة وأنظمة
عرض الخوذة )األجھزة واألدوات البصرية واإللكترونية( لالستخدام في
المركبات الجوية والبرية والمائية؛ وادوات الھبوط متعددة األطياف )أجھزة
وأدوات بصرية( للمروحيات؛ أنظمة إضاءة الھدف بالليزر ،وھي أشعة الليزر
لتحديد أھداف الطائرات المقاتلة )أجھزة الھدف الليزر(؛ منصات االستشعار
للمركبات الجوية العسكرية المجھزة بأجھزة استشعار إلكترونية وكھربائية
بصرية وبصرية ورادارية؛ أجھزة رؤية السائق ،وھي أجھزة العرض البصرية
والضوئية لقيادة السيارة ليال ونھارا وتقييد الرؤية؛ معدات التسديد )أجھزة
اختبار خط الھدف( ،وھي األدوات المستخدمة لمعايرة مشھد على فوھة
البندقية؛ مكثفات الصورة الضوئية المتبقية ،وأكياس وحافظات التخزين للسلع
المذكورة ،والبرمجيات لجميع السلع المذكورة أعاله؛ يو سي ام )وحدات غير
مبردة( عبارة عن مرفقات للرؤية الليلية ،بما في ذلك البرامج وعرض الخريطة
 /الموضع؛ برامج الكمبيوتر للتشفير ؛ اجھزة التشفير اإللكترونية.

maps; database management software, including for
stereographic reproduction, for storing, preparing, processing
and analysing drawings, depictions, photographs, maps,
aerial and satellite images and surface models; apparatus for
processing, analysis, reproduction and storage with the aid of
images generated by satellites; computers and computer
software for industrial purposes, namely for the fire service
and the government, relating to operational systems, client
management, installation management systems, geographical
information systems, CAD systems, real-time display systems
and mobile systems, and the configuration thereof, for use
with suitable computer hardware; database management
software, in particular for stereographic reproduction, for
storing, creating, processing and analysing drawings, images,
photographs, graphic representations, aerial and satellite
images and surface models; data carriers for computer
software (computer programs), computer files and software
packages, for stereographic reproduction and for storing,
creating, processing and analysing surface models, images
and photographs; satellites; satellite navigation apparatus
and systems consisting thereof; satellites for scientific
purposes, in particular satellites for terrestrial observation
and radar satellites; remote control apparatus; aerial imaging
sensors; broadcast transmitters (telecommunication); electric
and electronic apparatus for generating digital topographical
models; databases containing digital topographical models
(software); software packages for processing and evaluating
photographs, including aerial and satellite images; software
packages for stereographic reproduction, for creating digital
;terrain models, for orthophotos and for thematic maps
computer files and software packages containing
geographical, geological, cartographic and topographical
content; computer files (software) and software packages
containing terrain representations and digital maps; satellite
communications apparatus and instruments; terminals for
satellite communications; communications apparatus and
instruments; telephone apparatus; tele-printers and facsimile
transmission machines; data processing and transmission
apparatus and instruments; computer terminals and
keyboards; monitors; communications and transmission
apparatus, instruments and systems consisting thereof and
computer software and peripheral devices for providing and
managing news, information about weather, sporting events
;and other information applications, including the internet
systems consisting of computer hardware and software,
communications and transmission apparatus and instruments
for facilitating real-time communications between users and
providers via the internet; computer software for facilitating
and for operating business systems, including business
systems via the internet and the world wide web; computer
software for simulating and analysing satellite
communications systems; computer software programs for
;operating and managing satellite communications systems
television, audio visual, video, sound recording and sound
reproduction apparatus and instruments; apparatus and
instruments for storing, recording, reproducing, retrieving,
reading and transmitting data, images, sound and other
information; apparatus and instruments for broadcasting,
transmitting, receiving, processing, duplicating, encoding and
decoding digital and satellite signals; parts and components
for all the aforesaid goods, included in this class; daytime and
night-time sights and attachments and targeting apparatus
for observation purposes; electronic apparatus and software
for target recognition, target identification and target
tracking, and for fire control and ballistic correction; sighting
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apparatus with gyroscopically stabilized biaxial sighting lines
for observation purposes; photogrammetric film cameras;
electro-optical reconnaissance and observation apparatus and
systems, and software therefor, in particular evaluation and
display software for use on land, on water, in the air and in
space; optical and optoelectronic components and assemblies
for controlling self-propelled weapon carriers for use in the
air, on water and on land; optical and optoelectronic
components for controlling rockets; periscopes and systems
consisting thereof for use in air, water and land vehicles;
submarine periscopes; optoelectronic mast systems;
optoelectronic mast systems for submarines, including control
consoles, and the software required therefor, in particular
image processing software; optical apparatus for the direction
stabilization of the line of sight on the basis of control signals
from mechanical, optical or fibre-optic gyroscopes,
accelerometers or from image evaluation algorithms;
periscopes with direction-stabilized line of sight for use on
land, on water and in the air; gyroscopically and inertially
stabilized or scene-based stabilized commander's periscopes
and electro-optical observation, monitoring and targeting
devices and systems consisting thereof, and electric driver
vision devices, driver assistance devices, situational
awareness devices and systems composed thereof for
armoured vehicles; optoelectronic sensors for air defence
systems featuring TV assemblies, thermal imaging apparatus,
laser range finding apparatus and laser target illuminators
(laser designators); laser rangefinders, laser target
illuminators and laser warning systems; laser altimeters, in
particular including for use in space; stabilized platforms for
electro-optical surveillance cameras, vision equipment and
electronic, electro-optical and optical sensors for manned and
unmanned air vehicles, land vehicles and water vehicles;
adapted containers for tactical and strategic observation,
monitoring and reconnaissance apparatus with multi-sensor
equipment for air vehicles; missile warning sensors for use on
water, on land and in the air; laser warning apparatus,
thermal imaging apparatus and daytime vision apparatus and
systems consisting thereof for use on land, on water and in
the air; imaging electro-optical apparatus and systems in the
near infrared (NIR) and short-wave infrared (SWIR) areas for
use on land, on water and in the air; thermal imaging
apparatus and imaging apparatus in the near infrared (NIR)
and short-wave infrared (SWIR) areas for aircraft,
helicopters, battle tanks, armoured personnel carriers,
armoured scout vehicles and other armoured vehicles and
ships; gyroscopically stabilized commander's periscopes with
integrated thermal imaging apparatus; submarine periscopes
and optoelectronic mast systems with integrated laser range
finders, laser target illuminators and integrated thermal
imaging apparatus and integrated direction stabilization of
lines of sight, in particular with an integrated image
processing platform and high-level algorithms, including
image fusion and tracking; electro-optical observation and
monitoring apparatus and systems consisting thereof,
stationary and mobile, for applications on land, on water, in
the air and in space; software and programs for operating and
controlling apparatus and systems, and for data and image
processing; sensors for position regulation and orbit control,
in particular for satellites, optical instruments for terrestrial
observation and for observing other natural or technical
objects in space, star and solar sensors; rendezvous and
docking sensors for aerospace; multispectral imaging
apparatus; focal plane devices (optics); electronic apparatus
and computers for aerospace; inertial and gyro sensors;

68

power generation apparatus, namely power supply
aggregates, photovoltaic installations for the production of
electricity (photovoltaic power plants), photovoltaic devices
and installations for the production of solar electricity and
photovoltaic devices for the conversion of solar radiation into
electrical energy; solar installations for generating power,
namely consisting of solar modules for power generation,
inverters, electronic apparatus and instruments for control,
regulation, acquisition and monitoring; apparatus for
recording, transmitting, processing and reproducing sound,
images, and software therefor for controlling, recording,
transmission, evaluation and processing of images or data;
machine-readable data carriers; microwave switches; DC
converters; laser transmitters and receivers; electronic
amplifiers; power amplifiers; satellite transmitters and
receivers for analogue and digital signals; data processing
apparatus and computers, and the peripheral devices
therefor, memory drives, scanners, screens and installations
consisting of data processing apparatus and computers;
keyboards and printers; computer programs for providing
real-time, multimedia, multi-sensor and multi-user
communications via computer networks; communications
apparatus and systems consisting thereof, including systems
for receiving and reproducing terrestrial signals and satellite
signals, consisting of electric and electronic apparatus and
instruments for communications, keyboards and printers;
computer programs for providing real-time, multimedia,
multi-sensor, multi-user communications via computer
networks; laser communications terminals; hardware and
software for sensor data fusion, including databases and the
object world; hardware and software for augmented reality
and virtual reality applications, including presentation media,
monitors, tablet computers and smart glasses; hardware and
software for displaying maps and positions; electronic signal
jammers; direction and position finding apparatus for ships,
land vehicles, aircraft, helicopters and drones; sensors
(hardware and software) for the detection of electromagnetic,
ultraviolet and infrared radiation, and self-defence systems
composed thereof for ships, land vehicles, aircraft and
helicopters; apparatus for guided and directional infrared
counter measures (DIRCM), namely protective systems
enabling vehicles, in particular aircraft, for defending against
guided missiles equipped with IR [infrared] seeker heads; IR
[infrared] lasers and lasers for defending against missile
attacks; databases (software) for identifying electronic
threats; electric/electronic apparatus and systems consisting
thereof for signal encryption and decryption, and test
apparatus therefor; IFF (identification friend or foe) receivers
(transponders) on airborne platforms; IFF query apparatus,
namely directional antennas and radar systems for
transponder query, in particular for the identification of
aircraft and systems consisting thereof (secondary radars) on
ships and land-based platforms; electric, electronic and
optical apparatus and systems consisting thereof for
assistance in conditions of restricted visibility and for
detecting enemy fire; antennas, transmitters and receivers for
wide-band data transmission; hardware and software for
mission planning and evaluation for airborne platforms;
hardware and software for capturing maintenance and
diagnostic data from airborne platforms; information
technology and audio visual apparatus; communications
equipment; antennas and antenna installations consisting
thereof being communications apparatus; apparatus for line
of sight stabilization being parts of optical apparatus; Satcom
antennas; data loggers; apparatus for recording
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conversations; detectors, rangefinders, range finding
apparatus, binoculars, spyglasses, telescopes, filters
(photography), photovoltaic cells, computer programs, global
positioning system (GPS) apparatus, downloadable computer
programs, calipers, directional compasses, correcting lenses
(optics), lasers (not for medical purposes), close-up lenses,
surveyors' levels, lenses, instruments containing eyepieces,
eyepieces, optical apparatus, instruments and equipment,
periscopes, prisms (optics), transmitters of electronic signals,
stands for photographic apparatus and cameras, telescopes,
surveying apparatus, telescopic sights; electronic and optical
peepholes (magnifying lenses) for doors; helmet target
tracking systems and helmet display systems (optical and
electronic apparatus and instruments) for use in air, land and
water vehicles; multispectral landing aids (optical apparatus
and instruments) for helicopters; laser target illumination
systems, namely lasers for marking targets for combat
aircraft (laser target devices); sensor platforms for military
air vehicles equipped with electronic, electro-optical, optical
and radar sensors; driver vision apparatus, namely optical
and optronic display devices for driving a vehicle by day/night
and restricted visibility; boresight equipment (target line
testers), namely instruments used for calibrating a sight on
the barrel of a gun; residual light image intensifiers, storage
bags and cases for the aforesaid goods, and software for all
the aforesaid goods; UCM (uncooled modules) being night
vision attachments, including software and map/position
display; computer software for encryption; electronic
encryption apparatus
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تاريخ ايداع الطلب:
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اسم طالب التسجيل:

ھينسولديت اوبترونيكس جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HENSOLDT Optronics
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Zeiss-Strasse 22, D-73447
Oberkochen, Germany

کارل -زايس  -شتراسه  ،٢٢دي ٧٣٤٤٧-اوبرکوخن ،المانيا

قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٠٥٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجھزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجھزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس
واإلشارة والمراقبة واإلنقاذ والتعليم  ،أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكھربائية ،أجھزة تسجيل أو إرسال أو نسخ
الصوت أو الصور ،حامالت بيانات مغناطيسية ،أقراص تسجيل ،أقراص مدمجة،
أقراص فيديوية رقمية وغيرھا من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجھزة التي
تعمل بقطع النقد ،آالت تسجيل النقد ،آالت حاسبة ،معدات معالجة البيانات ،أجھزة
الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق ؛ األجھزة البصرية والمعززات
وأجزاؤھا ؛ المجاھر؛ نظارات مكبرة ونظارات القراءة؛ التلسكوبات؛ تلسكوبات
محمولة؛ مجاھر؛ النظارات والتظارات المكبرة؛ النظارات الواقية؛ عدسات
النظارات؛ اجھزة التصوير الحراري؛ اجھزة الرؤية الليلية؛ أجھزة التصوير
الحراري للرؤية الليلية؛ نظارات الرؤية الليلية؛ التلسكوبات؛ المنظار التلسكوبي؛
مرشحات التداخل واالستقطاب؛ التسجيل الفوتوغرافي )التسجيل البصري(
وعدسات العرض والتكبير؛ مكثفات الصورة؛ أنابيب مكثف الصورة؛ أغطية
العدسات؛ المكثفات المرايا )البصرية(؛ المناشير )البصرية( ؛ العدسات
الموضوعية والعينية؛ العدسات عينية للمراقبة؛ الكاميرات التصويرالضوئية؛
الكاميرات الرقمية؛ الكاميرات الرقمية التي تحدد المدى بالليزر ونظام المعلومات
الباليستية المتكامل؛ أدوات القياس؛ أجھزة القياس وأجزائھا؛ وخاصة لألغراض
الجيوديسية والمالحية؛ محددات المدى؛ معين المدى بالليزر؛ األجھزة البصرية؛
المشاھد البصرية وھي أجزاء من التلسكوبات الفلكية؛ األجھزة البصرية ،أي
مشاھد النھار والليل التي تكون أجزاء من اجھزة الرؤية النھارية والليلية؛
أجھزة قياس الدقة )أجھزة القياس(؛ المعدات البصرية للمصابيح األمامية؛
االجھزة ،وأدوات وأجھزة الستخدام الطيف الكھرومغناطيسي للحرب )الحرب
اإللكترونية( ؛ أجھزة استشعار التحذير بالليزر لالستخدام على منصة عسكرية
محمولة جواً بشكل خاص؛ معدات التحذير ،األجھزة اإللكترونية الضوئية ،أجھزة
معالجة إشارات الصور ،أجھزة العرض ،المستقبالت الضوئية اإللكترونية،
الكواشف الضوئية اإللكترونية  ،محوالت الطاقة اإللكترونية الضوئية ،أجھزة
االستشعار ،أجھزة االستشعار البصرية ،مكثفات الصور ،المكبرات اإللكترونية،
أجھزة تزويد الطاقة ،الكابالت البصرية ؛ أجھزة العرض واألجھزة اإللكترونية
والمعدات والتركيبات اإللكترونية المكونة لھا ،واألنظمة التي يتم إنشاؤھا عن
طريق ربط االجھزة المذكورة ،من اجل اجراء او توزيع او تجويل او تجميع او
تنظيم او التحكم باالشارات الكھربائية ،وخاصة للمسح والرصد والكشف والتقييم
والمعالجة والتحليل وعرض اإلشارات الالسلكية؛ االجھزة االلكترونية لتحليل
اإلشارات وتصنيفھا وفك تشفيرھا و  /أو إزالة أغراضھا والتعرف على العمليات
والتعرف على األنماط وتقييم األنماط وأتمتة العمليات لكشف ومعالجة اإلشارات
الراديوية؛ اجھزة للكشف عن البيانات والكالم و  /أو الصور وتسجيلھا وإرسالھا
واستالمھا وتحويلھا وتوزيعھا ونقلھا أو إعادة إنتاجھا؛ برامج لجميع السلع
المذكورة أعاله؛ اجھزة الكترونية لتخزين وتحويل ومعالجة ونقل البيانات
والمعلومات واإلشارات؛ محطات االتصاالت؛ معدات الترحيل؛ األجھزة اإللكترونية
لالتصاالت الساتلية ،وال سيما المحمولة جواً ؛ برامج الكمبيوتر )البرامج
المسجلة(؛ البرمجيات )البرامج المسجلة( لتوفير الوصول إلى خدمة الرسائل
اإللكترونية؛ وحدة التحكم عن بعد؛ مسجالت الفيديو مسجالت الكاسيت ؛
الشاشات؛ أجھزة الراديو ؛ كاميرات فيديو محمولة مع مسجالت فيديو مدمجة أو
ناسخ أقراص دي في دي ؛ الكاميرات؛ الكاميرات )التصوير الفوتوغرافي( ؛
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Date of
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Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170056
Class
9

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking [life-saving] and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling
electricity; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
and images; magnetic data carriers; sound recording discs; compact
discs; DVDs; digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculating machines; data processing
equipment; computers; computer software; fire-extinguishing
;apparatus; optical instruments and enhancers and parts therefor
;microscopes; magnifying glasses and reading glasses; telescopes
;spotting scopes; binoculars; eyeglasses and magnifying eyeglasses
protective goggles; spectacle lenses; thermal imaging apparatus; nightvision apparatus; thermal imaging apparatus for night vision; night
vision goggles; telescopes; telescopic sights; interference and
polarization filters; photographic recording, projecting and magnifying
;lenses; image intensifiers; image intensifier tubes; lens hoods
condensers; mirrors (optics); prisms (optics); objective and ocular
lenses; observation eyepieces; photogrammetric cameras; digital
cameras; digital cameras with an integrated laser rangefinder and a
ballistics information system; measuring instruments; measuring
apparatus and parts therefor, in particular for geodetic and nautical
purposes; rangefinders; laser rangefinders; optical devices, namely
optical sights being parts of astronomical telescopes; optical devices,
namely daytime and night-time sights being parts of day and night
vision apparatus; precision gauges (measuring apparatus); optical
equipment for headlights; apparatus, instruments and devices for using
the electromagnetic spectrum for warfare (electronic warfare); laser
;warning sensors for use on an in particular airborne military platform
warning equipment, optoelectronic apparatus, image signal processing
apparatus, display apparatus, optoelectronic receivers, optoelectronic
detectors, optoelectronic transducers, sensors, optical sensors, image
intensifiers, electronic amplifiers, power supply apparatus, optical
cables; display apparatus, electronic apparatus and electronic
equipment and installations composed thereof, and systems
constructed by linking the aforesaid installations, for conducting,
distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling
electric signals, in particular for surveying, monitoring, detecting,
;processing, evaluating, analysing and displaying radio signals
electronic apparatus for analysing signals, classifying, decoding and/or
demodulating purposes, recognising processes, recognising patterns,
evaluating patterns and for automating processes for detecting and
processing radio signals; apparatus for detecting, recording, sending,
receiving, transforming, distributing, transmitting or reproducing data,
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اجھزة التلفزيون؛ لوحات المفاتيح؛ اجھزة الماوس؛ أجھزة الكمبيوتر؛ طابعات؛
ذاكرات الكمبيوتر .ذاكرات إلكترونية؛ أجھزة المودم ؛ أجھزة الكمبيوتر الطرفية؛
شاشات العرض؛ الواجھات )تكنولوجيا المعلومات( والمعالجات الدقيقة ،وال سيما
للوصول إلى قواعد بيانات الوسائط المتعددة؛ خوادم قواعد البيانات؛ الدوائر
المطبوعة؛ شبكات البيانات الالسلكية والساتلية على متن الطائرة؛ واجھات
متعددة المنصات؛ األجھزة والبرمجيات ألنظمة نشر المعدات خارج خلية الطائرة؛
الوسائط اإللكترونية ،وخاصة األشرطة ،ومحركات أقراص يو اس بي المحمولة،
وأقراص الصوت الفارغة ،وأقراص الفيديو الفارغة واألقراص المضغوطة
الفارغة ،وأقراص الصوت والفيديو وأقراص الصوت؛ األقراص المدمجة
واألقراص الضوئية وأقراص دي في دي التي تحتوي على إرشادات المالحة
والطيران للطائرات و الھليكوبتر والطائرات بدون طيار؛ أنظمة أمن الكمبيوتر
)البرمجيات(؛ جھاز الرادار؛ الھوائيات؛ أجھزة اإلرسال واالستقبال؛ المحوالت؛
المستجيبين؛ المعدات اإللكترونية لألغراض المدنية والعسكرية )المدرجة في ھذه
الفئة(؛ معدات تحديد المواقع اإللكترونية والكشف والتحكم ورسم الخرائط ؛
المعدات الكھربائية واإللكترونية لتحديد المواقع والمالحة الراديوية؛ أجھزة
ومنشآت الكشف اإللكتروني والرصد األرضي المحمولة جواً والتي تتكون من
صورة رادارية؛ أجھزة المالحة لالستخدام في البحر وفي البر وفي الجو وفي
الفضاء؛ أجھزة وأنظمة التوجيه والمالحة التي تتكون منھا؛ اجھزة للتحقق من
بارامترات الطيران ،أي البرمجيات )البرامج المسجلة( للمساعدة في المالحة
والتحكم في المروحيات والطائرات المروحية والطائرات بدون طيار والھوائيات
وأنظمة االتصاالت للطائرات؛ أجھزة لرصد بارامترات الطيران ،أي مؤشرات
االرتفاع التلقائي التي ھي أيضا معدات للمحطات االرضية او المحطات المحمولة
جوا ؛ معدات االتصاالت ،وھي أنظمة االتصاالت متعددة اإلرسال ،ومنشآت
اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني التي يمكنھا تسجيل وعرض ونقل جميع الخصائص
بارامترات الطيران للطائرات العمودية والطائرات المروحية والطائرات بدون
طيار ،لتطوير وتصنيع والسيطرة والتحليق والتوجيه والمالحة والمالحة ومراقبة
وتأمين ما سبق ذكره المروحيات والطائرات المروحية والطائرات المسيرة ؛
أجھزة وأنظمة التسجيل اإللكتروني التي تتكون منھا ألجھزة الحركة عن طريق
البر أو الھواء أو الماء؛ منشآت التحكم في الطيران التلقائي ؛أجھزة قياس
االرتفاع والسرعة؛ برامج قابلة للتكيف )البرامج المسجلة( لتحديد موقع
الطائرات بمساعدة قيم القصور الذاتي؛ أنظمة إلنشاء أوامر كھربائية وإشارات
كھربائية ،أي مرسالت اإلشارات الكھربائية ومولدات األحرف؛ اجھزة إلكترونية
لتسجيل البارامترات والبيانات؛ أجھزة الكمبيوتر ،واجھزة تحليل مرحلة الطيران،
والمعدات اإللكترونية لعد المركبات وإدارتھا وتحديد موقعھا وتحديدھا ؛ المعدات
واألنظمة اإللكترونية )األجھزة والبرمجيات( لتوجيه العمليات القتالية ؛ برمجيات
)برامج مسجلة( لجمع األشياء الرقمية األولية المصورة في شكل كائنات حقيقية
متحركة على أساس بيانات رسم الخرائط وخوارزميات الحركات المدروسة
لألشياء المذكورة أعاله ؛ البرمجيات )البرامج المسجلة( لجمع البيانات التمثيلية
من األجسام المتحركة ؛ أجھزة وأنظمة المراقبة والمراقبة اإللكترونية التي
تتكون منھا تجھيزات رادارية على متن الطائرات؛ واجھزة ارسال الموجات
الالسلكية ،الموجات الراديوية والموجات فوق الصوتية والصوت أو الموجات
فوق الصوتية ؛ أجھزة إرسال بصرية أو األشعة تحت الحمراء ،والمولفات ،
وأجھزة اإلرسال واالستقبال الالسلكية ،وأجھزة التشفير وفك الشفرات ،وأجھزة
نقل بيانات الصوت والصورة الرقمية ،وأجھزة التحكم عن بُعد؛برمجيات )برامج
مسجلة( لتسجيل ومعالجة البيانات بالتحكم في الطائرات والتوجيه والمالحة
والمراقبة وتأمين الطائرات والطائرات بدون طيار ومولدات االحرف واإلنذارات؛
برامج )برامج مسجلة( لعرض سجالت الطيران والمحطات األرضية لمعالجة
بيانات الرحلة والتوجيه والمالحة والرصد من الطائرات والطائرات الحربية و
الطائرات بدون طيار وأجھزة اإلرسال عن بعد لنقل المعلومات بين الطائرات أو
الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار ومحطة أرضية واحدة على األقل؛
أجھزة الكمبيوتر وقراءة البطاقات اإللكترونية؛ البرمجيات )البرامج المسجلة(
لحساب وقراءة وتطبيق بيانات رسم الخرائط؛ االتصاالت اإللكترونية والمالحة
واإلنذار من التصادم وأنظمة المساعدة التجريبية )األجھزة والبرمجيات(
للمركبات البرية أو الجوية المأھولة وغير المأھولة ؛ انظمة المھمات اإللكترونية
)األجھزة والبرمجيات( للمركبات البرية أو الجوية لمساعدة الطاقم فيما يتعلق
بتنفيذ مھمتھا  ،وال سيما لعرض الحالة الحالية للمھمة ،يتم التحقق من الحالة
الحالية من خالل أنظمة االتصاالت والمعلومات المسجلة وعرضھا؛ أنظمة التحكم
واإلدارة اإللكترونية )األجھزة والبرمجيات( للمركبات البرية أو الجوية ،وخاصة
أنظمة إدارة الطيران وأجھزة مراقبة الطيران؛ أنظمة عرض الخرائط اإللكترونية
)األجھزة والبرمجيات( للمركبات البرية أو الجوية لعرض حالة المركبة بيانيا ؛
أنظمة التسجيل اإللكتروني )األجھزة والبرمجيات( للمركبات البرية أو الجوية
لتسجيل بيانات المركبات وبيانات المھمات؛ النظم الفرعية اإللكترونية )األجھزة
والبرامج( لألنظمة المذكورة أعاله ،وال سيما أجھزة االستشعار وأجھزة
الكمبيوتر وقواعد البيانات والعرض والتسجيل وأنظمة الحافالت؛ بمساعدة
المستشعر ،وخاصة األنظمة الكھربائية الضوئية وأنظمة الالدار )كشف الضوء
والمدى( والرادار )األجھزة والبرامج( للمركبات الجوية أو البرية لتسجيل
البيانات البيئية ،وال سيما بيانات االرتفاع الطبوغرافي وبيانات المسافة وبيانات
العوائق في الھواء وعلى األرض؛ االجھزة إلكترونية اللتقاط البيانات أو الصوت

speech and/or images; software for all the aforesaid goods; electronic
apparatus for storing, converting, processing and transmitting data,
information and signals; telecommunication terminals; paging
equipment; electronic apparatus for satellite telecommunications, in
particular airborne; computer software (recorded programs); software
(recorded programs) for providing access to an electronic messaging
;service; remote controls; video recorders; cassette recorders; monitors
radios; portable video cameras with integrated video recorders or DVD
;burners; cameras; cameras (photography); television apparatus
keyboards; mice; computers; printers; computer memories; electronic
;memories; modems; computer peripheral devices; display screens
interfaces (information technology) and microprocessors, in particular
;for accessing multimedia databases; database servers; printed circuits
;on-board wireless and satellite data networks; multi-platform interfaces
hardware and software for equipment deployment systems outside the
aircraft cell; electronic media, in particular cassettes, USB flash drives,
blank audio discs, blank video discs and blank CD-ROMs, audio, video
and sound discs; compact discs, optical discs and DVDs containing
;navigation and flight instructions for helicopters, rotorcraft and drones
;computer security systems (software); radar apparatus; antennas
transmitters and receivers; converters; responders; electronic
;)equipment for civil and military purposes (included in this class
;electronic locating, detecting, control and cartography equipment
;electric and electronic equipment for radiolocation and radio navigation
airborne electronic detecting and ground monitoring apparatus and
installations consisting thereof with radar imaging; navigation apparatus
for use at sea, on land, in the air and in space; guidance and navigation
apparatus and systems consisting thereof; apparatus for checking flight
parameters, namely software (recorded programs) for assisting with the
navigation and control of helicopters, rotorcraft and drones, antennas
and communications systems for aircraft; apparatus for monitoring
flight parameters, namely automatic altitude indicators also being
equipment for ground stations or airborne stations; communications
equipment, namely multiplex communications systems, radio and
television transmission installations which can record, display and
transmit all properties and flight parameters of helicopters, rotorcraft
and drones, for developing, manufacturing, controlling, flying, steering,
navigating, monitoring and securing the aforesaid helicopters, rotorcraft
and drones; electronic recording apparatus and systems consisting
thereof for apparatus for locomotion by land, air or water; automatic
;flight control installations; altitude and speed measuring apparatus
adaptable software (recorded programs) for locating aircraft with the aid
of inertia values; systems for creating electric commands and electric
;signals, namely electric signal transmitters, character generators
electronic apparatus for recording parameters and data; computers,
flight phase analysers, electronic equipment for counting, managing,
locating and identifying vehicles; electronic equipment and systems
(hardware and software) for directing combat operations; software
(recorded programs) for the bringing together of elementary digital
objects depicted in the form of real, moving objects on the basis of
cartographic data and algorithms of the examined movements of the
aforesaid objects; software (recorded programs) for the bringing
together of representative data from moving objects; electronic area
observation and monitoring apparatus and systems consisting thereof
featuring radar installations on board aircraft; transmitters of radio
waves, ultrasound, sound or infrasound waves; optical or infrared
transmitters, tuners, radio transmitters and receivers, encoders and
decoders, digital sound and image data transmission apparatus, remote
controls; software (recorded programs) for recording and processing
data for controlling, flying, steering, navigating, monitoring and securing
aircraft, rotorcraft and drones, character and alarm generators; software
(recorded programs) for displaying flight logs, ground stations for
processing flight, steering, navigation and monitoring data from aircraft,
rotorcraft and drones, remote transmitters for the transmission of
information between aircraft, rotorcraft or drones and at least one
ground station; computers and electronic card readers; software
(recorded programs) for calculating, reading and applying cartographic
data; electronic communication, navigation, collision warning and pilot
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أو الصور للسلع المذكورة أو تسجيلھا أو إرسالھا أو استالمھا أو نقلھا أو إعادة
إنتاجھا؛ برامج الكمبيوتر وأجھزة الكمبيوتر لجميع السلع المذكورة أعاله،
المدرجة في ھذه الفئة ،واألنظمة الفرعية والمكونات لجميع السلع المذكورة
أعاله  ،المدرجة في ھذه الفئة ؛ محطات التحكم التي تشتمل على برامج
الكمبيوتر الخاصة بالتطبيقات وأجھزة الكمبيوتر وأجھزة االتصاالت إلعداد المھام
وتنفيذ المھام ومتابعة المھام للطائرات المأھولة وغير المأھولة؛ برامج الكمبيوتر
وأجھزة الكمبيوتر الخاصة بالتطبيقات الستخدامھا في محطات التحكم المذكورة
أعاله إلعداد المھام وتنفيذ المھام ومتابعة المھمة للطائرات المأھولة وغير
المأھولة ؛ أجھزة الرادار وأنظمة الرادار التي تتكون منھا؛ أجھزة الرادار
السلبية وأنظمة الرادار المنفعلة التي تتكون منھا؛ كاشفات السرعة كاشفات
الموقع )لتحديد السمت والمسافة وارتفاع الجسم( ؛ كاشفات الحركة ،و اجھزة
التردد العالي ،مرسالت اإلشارات اإللكترونية؛ وأجھزة الراديو  ،الرادار،
التلفزيون  ،التلغراف  ،الھاتف  ،االختبار ،قياس وفحص )إشراف(؛ ھوائيات،
مولدات إشارة جھاز تحديد االتجاه والموقع؛ المعدات اإللكترونية لمحاكاة وتحليل
تركيبات الرادار ،المدرجة في ھذه الفئة ؛ قطع الغيار والتجھيزات والبرمجيات
والبرامج الثابتة لجميع السلع المذكورة أعاله؛ أجھزة وأدوات ومعدات وبرمجيات
للتأمين اإللكتروني ومراقبة الحدود والمناطق المحمية؛ أنظمة االتصاالت الساتلية
)األجھزة والبرمجيات( وأبراج االستشعار ألغراض المراقبة )األجھزة
والبرمجيات(؛ أنظمة اإلنذار؛ أنظمة أمن اإلنترنت والكمبيوتر ،أنظمة رصد
األقمار الصناعية؛ أنظمة مراقبة وتدخل الھواء؛ برامجيات تخطيط وإدارة
الطلبات فيما يتعلق بجمع المعلومات االستخبارية؛ أجھزة وبرمجيات لمراقبة
ورصد القوات العسكرية والخدمات والوكاالت العسكرية وغير العسكرية؛ أنظمة
أرضية تتكون من اجھزة تحكم للسواتل؛ أجھزة اإلرسال واالستقبال الالسلكية؛
أنظمة إلكترونية على متن الطائرة تتكون من معدات إلكترونية للسواتل
والمركبات الفضائية ،وال سيما إلكترونيات الطيران ووحدات الخدمة ؛ أجھزة
القياس والتحكم والمراقبة واالتصاالت؛ األنظمة األرضية )األجھزة والبرمجيات(
لتشغيل األقمار الصناعية والتحكم فيھا؛أجھزة اإلرسال واالستقبال الراديوية
والكھربائية ؛ أجھزة وأجھزة معالجة البيانات والحواسيب؛ ناقالت البيانات؛
أجھزة اإلرسال )االتصاالت( ،األسالك الكھربائية ،كابالت األلياف الضوئية؛
وسائط التخزين اإللكترونية؛ أجھزة وأنظمة المراقبة التي تتكون منھا ؛ المراقبة
باألشعة تحت الحمراء وتحديد مواقع األجھزة واألنظمة التي تتكون منھا ،وال
سيما أنظمة تحديد المواقع؛ المعدات )األجھزة والبرمجيات( للمراقبة والمراقبة
اآلمنة وأنظمة تتكون منھا؛ معدات المراقبة الصالحة للطيران )األجھزة
والبرمجيات( وأنظمتھا  ،ومعدات المراقبة النھارية  /الليلية )األجھزة
والبرمجيات( واألنظمة المكونة لھا؛ اجھزة التشفير أو أجھزة فك التشفير ،أجھزة
إرسال بيانات الصوت والصورة الرقمية؛ ھوائيات الرادار وأجھزة إرسال
واستقبال األقمار الصناعية ومحوالت الطاقة وأجھزة اإلرسال واالستقبال؛
المعدات )األجھزة والبرمجيات( للتتبع الكھربائي واإللكتروني والتقاطھا
ورصدھا ،وتحديد المواقع الجغرافية وتحديد مواقعھا؛ المعدات )األجھزة
والبرمجيات( للرصد والمراقبة األرضية المحمولة جواً بواسطة الرادار ،واألنظمة
التي تتكون منھا؛ معدات المالحة بما في ذلك معدات وأنظمة التوجيه التي تتكون
منھا؛ أجھزة الكمبيوتر الثابتة أو المحمولة وأجھزة ومعدات االتصاالت السلكية
والالسلكية؛ خوادم الكمبيوتر والخوادم وأجھزة تخزين البيانات ومحطات عمل
الكمبيوتر )األجھزة( والمودم؛ األجھزة والبرمجيات الالسلكية والساتلية لشبكات
البيانات على متن الطائرة؛ واجھات متعددة المنصات ،بما في ذلك األجھزة
والبرامج الخاصة بھا ،أي واجھات أجھزة الكمبيوتر؛ المعدات اإللكترونية
لمعالجة المعلومات واألنظمة الجغرافية التي تتكون منھا ،وخاصة األنظمة
الساتلية  ،ونظام تحديد المواقع العالمي)جي بيه اس(؛ أجھزة ومعدات إلكترونية
اللتقاط وضغط وإرسال ونقل وتحليل صور األقمار الصناعية والصور الجوية؛
معدات لنقل الصور من خالل الراديو الرقمي واألنظمة التي تتكون منھا؛ األجھزة
والبرمجيات )البرامج المسجلة  /المخزنة( لتحديد الموقع والمراقبة والرصد
لمواقع جغرافية محددة؛ مراقبة ورصد األجھزة والبرامج )البرامج المسجلة /
المخزنة( ؛ معدات تحديد الموقع والمراقبة والرصد واألنظمة التي تتكون منھا
لمواقع جغرافية محددة؛ وسائط التخزين للبيانات ومحطات المستخدم )أطراف
الكمبيوتر( لتحديد الموقع والمالحة وقواعد بيانات المالحة والرادار أو المالحة
الساتلية والمالحة الالسلكية والتطبيقات الالحقة؛ معلومات الخرائط ،ومعدات
وأجھزة الطوارئ واألمان ،واألبحاث )بخالف األغراض الطبية( والمعدات
واألدوات واألجھزة المنقذة للحياة؛ األدوات واألجھزة الكھربائية أو اإللكترونية
الستقبال ومعالجة و  /أو إرسال إشارات المالحة وعناصرھا ومكوناتھا؛ األجھزة
والبرمجيات لالتصاالت وشبكات الراديو؛األجھزة والبرمجيات لشبكات االتصاالت
الرقمية؛ أجھزة كھربائية )أجھزة وبرمجيات( لتوفير االتصاالت والشبكات
الالسلكية من خالل األسالك والكابالت واأللياف البصرية أو الراديو أو األقمار
الصناعية؛ أجھزة كھربائية  /إلكترونية لتوصيل وإرسال واستقبال الكالم والصور
والبيانات وبيانات الوسائط المتعددة؛ تطبيقات الشبكة )البرمجيات(  ،وال سيما
البوابات واألنظمة التي تتكون منھا لبوابات اإلنترنت؛ األجھزة والمنشآت
اإللكترونية التي تتكون منھا لنقل الرسائل والمعلومات والبيانات والصوت
والصور من خالل الموجات والكابالت واأللياف البصرية والھاتف واألقمار
الصناعية والمحطات الطرفية وشبكات االتصاالت وشبكات الكمبيوتر؛ محطات

assistance systems (hardware and software) for manned and unmanned
)land or air vehicles; electronic mission systems (hardware and software
for land or air vehicles for assisting crew with regard to executing the
mission thereof, in particular for displaying the current state of the
mission, said current state being ascertained through communications
systems and recorded information and being displayed; electronic
control and management systems (hardware and software) for land or
air vehicles, in particular flight management systems and flight
monitoring apparatus; electronic map display systems (hardware and
software) for land or air vehicles for graphically displaying the position
of the vehicle; electronic recording systems (hardware and software) for
;land or air vehicles for recording vehicle data and mission data
electronic subsystems (hardware and software) for the aforesaid
systems, in particular sensor, computer, database, display, recording
and bus systems; sensor-assisted, in particular electro-optical, LADAR
and radar systems (hardware and software) for air or land vehicles for
recording environmental data, in particular topographical altitude data,
distance data and obstacle data, in the air and on the ground; electronic
apparatus for capturing, recording, sending, receiving, transmitting or
reproducing data, sound or images for the aforesaid goods; computer
software and computer hardware for all the aforesaid goods, included in
this class, subsystems and components for all the aforesaid goods,
included in this class; control stations comprising application-specific
computer software, computer hardware and communications apparatus
for mission preparation, mission execution and mission follow-up for
manned and unmanned aircraft; application-specific computer software
and computer hardware for use in the aforesaid control stations for
mission preparation, mission execution and mission follow-up for
manned and unmanned aircraft; radar apparatus and radar systems
consisting thereof; passive radar apparatus and passive radar systems
consisting thereof; speed detectors; location detectors (for determining
;the azimuth, distance and elevation of an object); motion detectors
high-frequency apparatus; transmitters of electronic signals; radio,
radar, television, telegraphic, telephone, testing, measuring and
checking (supervision) apparatus and instruments; antennas; signal
generators; direction and position finding apparatus; electronic
equipment for simulating and analysing radar installations, included in
this class; spare parts and fittings, and software and firmware for all the
aforesaid goods; apparatus, instruments, equipment and software for
;the electronic securing and monitoring of borders and protected areas
satellite communications systems (hardware and software), sensor
towers for monitoring purposes (hardware and software); alarm
systems; Internet and computer security systems; satellite monitoring
systems; air monitoring and intervention systems; software for planning
and managing requests with regard to intelligence gathering; hardware
and software for the surveillance and monitoring of military forces and
military and non-military services and agencies; ground systems
consisting of control apparatus for satellites; radio transmitters and
receivers; on-board electronic systems consisting of electronic
equipment for satellites and space vehicles, in particular avionics and
service modules; measuring, control, observation and communications
apparatus; ground systems (hardware and software) for operating and
controlling satellites; radio-electric transceivers and radios; data
processing apparatus and computers; data carriers; transmitters
(telecommunications), electric wires, fibre optic cables, electronic
storage media; observation instruments and systems consisting
thereof; infrared monitoring and locating apparatus and systems
consisting thereof, in particular localisation systems; equipment
(hardware and software) for secure observation and surveillance and
systems consisting thereof; airworthy monitoring equipment (hardware
and software) and systems consisting thereof, day/night monitoring
;equipment (hardware and software) and systems consisting thereof
coders or decoders, digital sound and image data transmitters; radar
antennas, satellite transmitters and receivers, power converters and
transponders; equipment (hardware and software) for electric and
electronic tracking, capturing and monitoring, and for determining and
locating geographical locations; equipment (hardware and software) for
radar-image-based airborne ground monitoring and surveillance, and
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االتصاالت السلكية والالسلكية وأتمتة سطح المكتب )أجھزة الكمبيوتر( للتطبيقات
العسكرية؛ برامج حاسوبية بتنسيق يمكن قراءته بواسطة الكمبيوتر ،أو يتم
توفيره على وسائط مغناطيسية أو بصرية أو بتنسيق قابل للتنزيل لالستخدام مع
السلع المذكورة أعاله؛ برامج حاسوبية لالتصاالت اآلمنة ولتيسير توثيق وفحص
وتسجيل وتحليل العالقات التجارية والمعامالت باستخدام نظام حقوق الوصول
واإلشعارات الخاضعة للرقابة والمعدات والمحطات التي تتكون منھا لالتصاالت
الساتلية ،وخاصة في الطائرات؛ البرمجيات )البرامج المسجلة  /المخزنة(
لالتصاالت وشبكات االتصاالت الالسلكية لنقل البيانات عبر األسالك أو الكابالت
أو األلياف الضوئية أو الراديو أو األقمار الصناعية؛ البرمجيات )البرامج
المسجلة  /المخزنة( ألغراض التشفير وفك التشفير؛ برامج المحاكاة وإنشاء
النماذج واالختبار والتجريب؛ خوادم للنمذجة والمحاكاة واالختبار والتجارب
المتعلقة بالعمليات المدنية والعسكرية؛ برامجيات لتخطيط المعلومات والبيانات
االستخباراتية والتقاطھا ومعالجتھا ونشرھا ،فقط في مجاالت معلومات الخدمة
السرية والجغرافيا ،ألغراض الدفاع واألمن؛ البرمجيات )البرامج المسجلة /
المخزنة( لتوفير الوصول إلى خدمة الرسائل اإللكترونية؛ برنامج حماية اإلرسال
لمحطات بيانات اإلنترانت واإلنترنت ومحطات التشغيل و ومحطات طرفية لتقديم
المعلومات في شكل رسم ونص؛ معدات تكنولوجيا المعلومات للمعالجة اآلمنة
للمعلومات؛ تأمين أجھزة ومعدات االتصاالت التي تتكون منھا؛ برنامج لمزامنة
البيانات اآلمنة بين محطة بيانات بعيدة أو جھاز بعيد ومحطة بيانات ثابتة أو
بعيدة أو جھاز من ھذا النوع؛ األدوات والمعدات الكھربائية واإللكترونية لعرض
التقارير والتحليالت ونتائج القياس ،وال سيما في شكل الرسوم البيانية والجداول
والرسوم البيانية ،وھي نتيجة لتحليل ومراقبة أداء إشارات المالحة و  /أو
البيانات؛ برامج الكمبيوتر )البرامج المسجلة  /المخزنة( لفحص وتحديد األجزاء
الفضائية في بعدين أو ثالثة أبعاد؛ أجھزة االستشعار وأجھزة االتصاالت؛أنظمة
اإلنتاج الجغرافي الصناعي التي تتكون من برامج وأجھزة لسلسلة معالجة رقمية
لتوليد صور األقمار الصناعية أو الجوية أو األرضية والبيانات ثالثية األبعاد؛
برمجيات لمجال التصوير والبيانات الساتلية؛ معدات معالجة البيانات ،وخاصة
باستخدام األقمار الصناعية؛ برامج الكمبيوتر لمعالجة وتحليل الصور ،بما في
ذلك الصور الجوية واألقمار الصناعية؛ برامج حاسوبية لإلسقاطات المجسمة،
ونماذج التضاريس الرقمية ،وتقويم الصور ،والخرائط المواضيعية؛ برامج إدارة
قواعد البيانات ،بما في ذلك االستنساخ المجسم ،لتخزين وإعداد ومعالجة وتحليل
الرسومات والصور والصور والخرائط والصور الجوية واألقمار الصناعية
والنماذج السطحية؛ أجھزة للمعالجة والتحليل واالستنساخ والتخزين بمساعدة
الصور الناتجة عن األقمار الصناعية؛ أجھزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر
لألغراض الصناعية ،خاصة لخدمات اإلطفاء والحكومة ،فيما يتعلق بالنظم
التشغيلية وإدارة العمالء وأنظمة إدارة التثبيت وأنظمة المعلومات الجغرافية
وأنظمة )سي ايه دي( وأنظمة العرض في الوقت الفعلي واألنظمة المتنقلة
وتكوينھا ،لالستخدامھا مع أجھزة الكمبيوتر المناسبة؛ برمجيات إدارة قواعد
البيانات ،وخاصة االستنساخ المجسم ،لتخزين وإنشاء ومعالجة وتحليل
الرسومات والصور والصور والرسومات البيانية والصور الجوية واألقمار
الصناعية والنماذج السطحية؛ ناقالت البيانات لبرامج الكمبيوتر )برامج
الكمبيوتر( ،وملفات الكمبيوتر وحزم البرمجيات ،الستنساخ الصورة المجسمة
ولتخزين وإنشاء ومعالجة وتحليل النماذج السطحية والصور والصور
الفوتوغرافية؛ األقمار الصناعية؛ أجھزة وأنظمة المالحة الساتلية التي تتكون
منھا؛ السواتل لألغراض العلمية ،وال سيما السواتل لرصد األرض وسواتل
الرادار؛ جھاز التحكم عن بعد؛ أجھزة استشعار التصوير الجوي؛ مرسالت البث
)االتصاالت(؛ أجھزة كھربائية وإلكترونية لتوليد النماذج الطبوغرافية الرقمية؛
قواعد البيانات التي تحتوي على النماذج الطبوغرافية الرقمية )البرمجيات(؛ حزم
برمجية لمعالجة وتقييم الصور ،بما في ذلك الصور الجوية واألقمار الصناعية؛
حزم برمجية الستنساخ الصورة المجسمة ،وإلنشاء نماذج رقمية للتضاريس،
ولتقويم العظام والخرائط المواضيعية؛ ملفات الكمبيوتر ومجموعات البرامج التي
تحتوي على المحتوى الجغرافي والجيولوجي ورسم الخرائط والطبوغرافيا؛
ملفات الكمبيوتر )البرامج( وحزم البرامج التي تحتوي على تمثيالت التضاريس
والخرائط الرقمية؛ أجھزة وأدوات االتصاالت الساتلية؛ اجھزة ومعدات االتصاالت
الساتلية؛ أجھزة وأدوات االتصاالت؛ اجھزة الھاتف الطابعات عن بعد وآالت نقل
الفاكس؛ أجھزة وأدوات معالجة البيانات ونقلھا؛ محطات الكمبيوتر ولوحات
المفاتيح .اجھزة الرصد؛ أجھزة وأدوات وأنظمة االتصاالت واإلرسال التي تتكون
منھا وبرامج الكمبيوتر واألجھزة الطرفية لتوفير وإدارة األخبار والمعلومات
حول الطقس واألحداث الرياضية وتطبيقات المعلومات األخرى ،بما في ذلك
اإلنترنت؛ األنظمة التي تتكون من أجھزة وبرامج الكمبيوتر وأجھزة االتصاالت
وأجھزة اإلرسال لتسھيل االتصاالت في الوقت الحقيقي بين المستخدمين ومقدمي
الخدمات عبر اإلنترنت؛ برامج الكمبيوتر لتسھيل وتشغيل أنظمة األعمال ،بما في
ذلك أنظمة األعمال عبر اإلنترنت والشبكة العالمية؛ برامج الكمبيوتر لمحاكاة
وتحليل أنظمة االتصاالت الساتلية؛ برامج الكمبيوتر لتشغيل وإدارة أنظمة
االتصاالت الساتلية؛ أجھزة وأدوات التلفاز والسمعيات والبصريات والفيديو
والتسجيالت الصوتية واستنساخ الصوت؛ أجھزة وأدوات لتخزين وتسجيل
واستنساخ واسترجاع وقراءة ونقل البيانات والصور والصوت والمعلومات
األخرى؛ أجھزة وأدوات البث واإلرسال واالستقبال والمعالجة والنسخ والتشفير

systems consisting thereof; navigation equipment including steering
equipment and systems consisting thereof; fixed or portable computers,
telecommunications apparatus and equipment; computer servers,
servers and data storage devices, computer workstations (hardware),
modems; wireless and satellite-based hardware and software for onboard data networks; multi-platform interfaces, including hardware and
software therefor, namely interfaces for computers; electronic
equipment for processing geographical information and systems
consisting thereof, in particular satellite systems, GPS; electronic
apparatus and equipment for capturing, compressing, transmitting,
;analysing and reproducing satellite images and aerial photographs
equipment for transmitting images through digital radio and systems
)consisting thereof; hardware and software (recorded/stored programs
for position determination, observation and monitoring of specific
geographical locations; monitoring and control hardware and software
(recorded/stored programs); position determination, observation and
monitoring equipment, and systems consisting thereof, for specific
geographical locations; storage media for data and user terminals
(computer terminals) for position determination, navigation, for
navigation databases, for radar or satellite navigation, radio navigation
and for subsequent applications; mapping information, safety and
emergency equipment, instruments and apparatus, research (other than
for medical purposes) and life-saving equipment, instruments and
apparatus; electric or electronic instruments and apparatus for
receiving, processing and/or transmitting navigation signals and
elements and components therefor; hardware and software for
telecommunications and radio networks; hardware and software for
digital telecommunications networks; electric apparatus (hardware and
software) for providing telecommunications and radio networks through
wire, cable, optical fibre, radio or satellite; electric/electronic apparatus
for communicating, transmitting and receiving speech, images, data and
multimedia data; network applications (software), in particular gateways,
and systems consisting thereof for internet gateways; electronic devices
and installations consisting thereof for the transmission of messages,
information, data, sound and images through waves, cable, optical fibre,
telephone, satellite, terminals, telecommunications networks and
computer networks; telecommunications and desktop automation
terminals (computer hardware) for military applications; software
programs in a computer-readable format, provided on magnetic or
optical media or in a downloadable format for use with the aforesaid
goods; software programs for secure communications and for
facilitating the authentication, examination, recording and analysis of
business relations and transactions using a system of controlled access
rights and notifications, equipment and stations consisting thereof for
satellite telecommunications, in particular in aircraft; software
(recorded/stored programs) for communications and radio
communications networks for the transmission of data through wire,
cable, optical fibre, radio or satellite; software (recorded/stored
programs) for encryption and decryption purposes; simulation, model
creation, testing and experimentation software; servers for modelling,
simulating, testing and experiments relating to civil and military
operations; software for planning, capturing, processing and
disseminating intelligence information and data, solely in the fields of
secret service information and geography, for defence and security
purposes; software (recorded/stored programs) for providing access to
an electronic messaging service; transmission security software for
intranet and internet data terminals, operating stations and terminals for
presenting information in graphic and text form; information technology
equipment for the secure processing of information; secure
;telecommunications devices and equipment consisting thereof
software for synchronising secure data between a remote data station or
a remote device and a fixed or remote data station or a device of this
kind; electric and electronic instruments and equipment for displaying
reports, analyses and measurement results, in particular in the form of
graphs, tables and charts, being the outcome of analysing and
monitoring the performance of navigation signals and/or data; computer
software (recorded/stored programs) for examining and identifying
space segments in two or three dimensions; sensors and
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وفك التشفير لإلشارات الرقمية واألقمار الصناعية؛ األجزاء والمكونات لجميع
السلع المذكورة في ھذه الفئة؛ مشاھد نھارية وليلية وملحقات وأجھزة استھداف
ألغراض المراقبة؛ األجھزة والبرمجيات اإللكترونية للتعرف على األھداف
وتحديد األھداف وتتبع الھدف ،وللتحكم في الحرائق والتصويب الباليستي؛ جھاز
رؤية بخطوط رؤية ثنائية المحور مثبتة جيروسكوبيا ألغراض المراقبة؛ كاميرات
فيلم التصوير الفوتوغرافي؛ أجھزة وأنظمة االستطالع والمراقبة الكھربائية
الضوئية ،والبرمجيات الخاصة بھا ،ال سيما برامج التقييم والعرض لالستخدام
في البر وفي الماء وفي الھواء وفي الفضاء؛ مكونات وتجميعات بصرية
وإلكترونية ضوئية للسيطرة على حامالت األسلحة ذاتية الدفع الستخدامھا في
الھواء والماء وعلى األرض؛ مكونات بصرية وإلكترونية ضوئية للتحكم في
الصواريخ ؛ المناظير واألنظمة التي تتكون منھا لالستخدام في المركبات الجوية
والمائية والبرية؛ مناظير غواصة أنظمة الصاري ،اإللكترونيات الضوئية؛ أنظمة
الصاري الكھروضوئية للغواصات ،بما في ذلك وحدات التحكم ،والبرمجيات
المطلوبة لذلك ،وخاصة برامج معالجة الصور؛ االجھزة البصرية لتثبيت اتجاه
خط البصر على أساس إشارات التحكم من الجيروسكوبات الميكانيكية أو الضوئية
أو األلياف الضوئية أو مقاييس التسارع أو من خوارزميات تقييم الصورة ؛
مناظير ذات خط رؤية مثبت لالتجاه لالستخدام على األرض وفي الماء وفي
الھواء؛ الجيروسكوب ،أو المناظير المستقرة  ،والمراقبة الكھربائية الضوئية،
وأجھزة المراقبة واالستھداف التي تتكون منھا ،وأجھزة الرؤية الكھربائية للناقل
الحركة ،وأجھزة مساعدة للناقل الحركة ،وأجھزة وأنظمة الوعي الظرفي المكونة
للمركبات المدرعة؛ أجھزة استشعار الكتروضوئية ألنظمة الدفاع الجوي التي
تتميز بمجموعات التلفزيون وأجھزة التصوير الحراري وأجھزة تحديد المدى
بالليزر وإضاءة الھدف بالليزر )مصممو الليزر(؛ محددات الليزر ،وإضاءة الھدف
بالليزر وأنظمة اإلنذار بالليزر؛ أجھزة تحديد االرتفاع بالليزر ،وال سيما
لالستخدام في الفضاء؛ المنصات المستقرة لكاميرات المراقبة الكھربائية الضوئية
ومعدات الرؤية وأجھزة االستشعار اإللكترونية والكھربائية والبصرية للمركبات
الجوية المأھولة وغير المأھولة والمركبات البرية والمركبات المائية؛ حاويات
مالئمة ألجھزة المراقبة والرصد واالستطالع التكتيكية واالستراتيجية بمعدات
متعددة؛ أجھزة االستشعار للمركبات الجوية ؛ أجھزة استشعار التحذير من
الصواريخ لالستخدام في الماء وعلى األرض وفي الجو؛ أجھزة التحذير بالليزر،
وأجھزة التصوير الحراري ،وأجھزة وأنظمة الرؤية النھارية التي تتكون منھا
لالستخدام في البر وفي الماء والھواء؛ أجھزة وأنظمة تصوير كھربائية بصرية
في المناطق القريبة من األشعة تحت الحمراء )ان اي ار( واألشعة تحت الحمراء
قصيرة الموجة )اس دبليو اي ار( لالستخدام في البر وفي الماء والھواء ؛
أجھزة التصوير الحراري وأجھزة التصوير في المناطق القريبة من األشعة تحت
الحمراء )ان اي ار( واألشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة )اس دبليو اي ار(
للطائرات والمروحيات ودبابات المعارك وناقالت الجنود المدرعة والمركبات
الكشفية المدرعة وغيرھا من المركبات المدرعة والسفن؛ مناظير القائد المستقرة
جيروسكوبيا مع جھاز التصوير الحراري المتكامل؛ مناظير الغواصات وأنظمة
الصاري الكھروضوئية مع أجھزة تحديد مدى الليزر المدمجة وإضاءة الھدف
بالليزر وأجھزة التصوير الحراري المتكاملة وتثبيت االتجاه المتكامل لخطوط
الرؤية  ،خاصة مع منصة معالجة الصور المتكاملة والخوارزميات عالية
المستوى ،بما في ذلك دمج الصورة وتتبعھا؛ أجھزة وأنظمة المراقبة والمراقبة
الكھربائية الضوئية التي تتكون منھا ،الثابتة والمتنقلة ،للتطبيقات على األرض
وفي الماء وفي الھواء وفي الفضاء؛ برمجيات وبرامج التشغيل والتحكم في
األجھزة واألنظمة ومعالجة البيانات والصور؛ أجھزة استشعار لتنظيم الموقع
والتحكم في المدار ،وال سيما بالنسبة للسواتل ،واألدوات البصرية لرصد األرض
ولرصد األجسام الطبيعية أو التقنية األخرى في أجھزة االستشعار الفضائية
والنجمية والشمسية؛ أجھزة استشعار االلتقاء وااللتحام للفضاء؛ جھاز تصوير
متعدد األطياف أجھزة المستوى البؤري )البصريات( ؛ األجھزة اإللكترونية
وأجھزة الكمبيوتر للفضاء؛ أجھزة االستشعار بالقصور والجيروسكوب؛ أجھزة
توليد الطاقة ،وھي مجاميع إمدادات الطاقة ،والمنشآت الكھروضوئية إلنتاج
الكھرباء )محطات الطاقة الكھروضوئية( ،واألجھزة والمنشآت الكھروضوئية
إلنتاج الكھرباء الشمسية واألجھزة الكھروضوئية لتحويل اإلشعاع الشمسي إلى
طاقة كھربائية ؛ التركيبات الشمسية لتوليد الطاقة  ،وھي تتكون من وحدات
شمسية لتوليد الطاقة  ،العاكسون  ،واألجھزة اإللكترونية وأدوات التحكم
والتنظيم واالستحواذ والرصد؛ جھاز لتسجيل ونقل ومعالجة واستنساخ الصوت
والصور والبرامج الخاصة بھا للتحكم في الصور أو البيانات وتسجيلھا ونقلھا
وتقييمھا ومعالجتھا؛ ناقالت البيانات المقروءة آليا ؛ مفاتيح الميكروويف
محوالت التيار المستمر أجھزة إرسال واستقبال الليزر؛ مضخمات إلكترونية؛
مضخمات الطاقة؛ أجھزة إرسال واستقبال األقمار الصناعية لإلشارات التماثلية
والرقمية؛ أجھزة معالجة البيانات وأجھزة الكمبيوتر واألجھزة الطرفية الخاصة
بھا ومحركات الذاكرة والماسحات الضوئية والشاشات والمنشآت التي تتكون من
أجھزة معالجة البيانات وأجھزة الكمبيوتر؛ لوحات المفاتيح والطابعات؛ برامج
الكمبيوتر لتوفير االتصاالت في الوقت الحقيقي ،والوسائط المتعددة،
والمستشعرات ،واالتصاالت متعددة المستخدمين عبر شبكات الكمبيوتر؛ أجھزة
وأنظمة االتصاالت التي تتكون منھا ،بما في ذلك أنظمة استقبال وإعادة إنتاج
اإلشارات األرضية وإشارات األقمار الصناعية ،والتي تتكون من أجھزة وأدوات

communications apparatus and equipment; industrial geoproduction
systems consisting of software and hardware for a digital process chain
for generating satellite, aerial or terrestrial images and 3D data; software
for the field of satellite imaging and data; data processing equipment, in
particular using satellites; computer software for processing and
;analysing photographs, including aerial and satellite photographs
computer software for stereographic projections, digital terrain models,
orthophotos and thematic maps; database management software,
including for stereographic reproduction, for storing, preparing,
processing and analysing drawings, depictions, photographs, maps,
aerial and satellite images and surface models; apparatus for
processing, analysis, reproduction and storage with the aid of images
generated by satellites; computers and computer software for industrial
purposes, namely for the fire service and the government, relating to
operational systems, client management, installation management
systems, geographical information systems, CAD systems, real-time
display systems and mobile systems, and the configuration thereof, for
use with suitable computer hardware; database management software,
in particular for stereographic reproduction, for storing, creating,
processing and analysing drawings, images, photographs, graphic
representations, aerial and satellite images and surface models; data
carriers for computer software (computer programs), computer files and
software packages, for stereographic reproduction and for storing,
creating, processing and analysing surface models, images and
photographs; satellites; satellite navigation apparatus and systems
consisting thereof; satellites for scientific purposes, in particular
satellites for terrestrial observation and radar satellites; remote control
apparatus; aerial imaging sensors; broadcast transmitters
(telecommunication); electric and electronic apparatus for generating
digital topographical models; databases containing digital topographical
models (software); software packages for processing and evaluating
photographs, including aerial and satellite images; software packages
for stereographic reproduction, for creating digital terrain models, for
orthophotos and for thematic maps; computer files and software
packages containing geographical, geological, cartographic and
topographical content; computer files (software) and software packages
containing terrain representations and digital maps; satellite
communications apparatus and instruments; terminals for satellite
;communications; communications apparatus and instruments
;telephone apparatus; tele-printers and facsimile transmission machines
data processing and transmission apparatus and instruments; computer
terminals and keyboards; monitors; communications and transmission
apparatus, instruments and systems consisting thereof and computer
software and peripheral devices for providing and managing news,
information about weather, sporting events and other information
applications, including the internet; systems consisting of computer
hardware and software, communications and transmission apparatus
and instruments for facilitating real-time communications between users
and providers via the internet; computer software for facilitating and for
operating business systems, including business systems via the
internet and the world wide web; computer software for simulating and
analysing satellite communications systems; computer software
programs for operating and managing satellite communications
systems; television, audio visual, video, sound recording and sound
reproduction apparatus and instruments; apparatus and instruments for
storing, recording, reproducing, retrieving, reading and transmitting
data, images, sound and other information; apparatus and instruments
for broadcasting, transmitting, receiving, processing, duplicating,
encoding and decoding digital and satellite signals; parts and
components for all the aforesaid goods, included in this class; daytime
and night-time sights and attachments and targeting apparatus for
observation purposes; electronic apparatus and software for target
recognition, target identification and target tracking, and for fire control
and ballistic correction; sighting apparatus with gyroscopically
;stabilized biaxial sighting lines for observation purposes
photogrammetric film cameras; electro-optical reconnaissance and
observation apparatus and systems, and software therefor, in particular
evaluation and display software for use on land, on water, in the air and
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in space; optical and optoelectronic components and assemblies for
controlling self-propelled weapon carriers for use in the air, on water
and on land; optical and optoelectronic components for controlling
rockets; periscopes and systems consisting thereof for use in air, water
and land vehicles; submarine periscopes; optoelectronic mast systems;
optoelectronic mast systems for submarines, including control
consoles, and the software required therefor, in particular image
processing software; optical apparatus for the direction stabilization of
the line of sight on the basis of control signals from mechanical, optical
or fibre-optic gyroscopes, accelerometers or from image evaluation
algorithms; periscopes with direction-stabilized line of sight for use on
land, on water and in the air; gyroscopically and inertially stabilized or
scene-based stabilized commander's periscopes and electro-optical
observation, monitoring and targeting devices and systems consisting
thereof, and electric driver vision devices, driver assistance devices,
situational awareness devices and systems composed thereof for
armoured vehicles; optoelectronic sensors for air defence systems
featuring TV assemblies, thermal imaging apparatus, laser range finding
apparatus and laser target illuminators (laser designators); laser
rangefinders, laser target illuminators and laser warning systems; laser
altimeters, in particular including for use in space; stabilized platforms
for electro-optical surveillance cameras, vision equipment and
electronic, electro-optical and optical sensors for manned and
unmanned air vehicles, land vehicles and water vehicles; adapted
containers for tactical and strategic observation, monitoring and
reconnaissance apparatus with multi-sensor equipment for air vehicles;
missile warning sensors for use on water, on land and in the air; laser
warning apparatus, thermal imaging apparatus and daytime vision
apparatus and systems consisting thereof for use on land, on water and
in the air; imaging electro-optical apparatus and systems in the near
infrared (NIR) and short-wave infrared (SWIR) areas for use on land, on
water and in the air; thermal imaging apparatus and imaging apparatus
in the near infrared (NIR) and short-wave infrared (SWIR) areas for
aircraft, helicopters, battle tanks, armoured personnel carriers,
armoured scout vehicles and other armoured vehicles and ships;
gyroscopically stabilized commander's periscopes with integrated
thermal imaging apparatus; submarine periscopes and optoelectronic
mast systems with integrated laser range finders, laser target
illuminators and integrated thermal imaging apparatus and integrated
direction stabilization of lines of sight, in particular with an integrated
image processing platform and high-level algorithms, including image
fusion and tracking; electro-optical observation and monitoring
apparatus and systems consisting thereof, stationary and mobile, for
applications on land, on water, in the air and in space; software and
programs for operating and controlling apparatus and systems, and for
data and image processing; sensors for position regulation and orbit
control, in particular for satellites, optical instruments for terrestrial
observation and for observing other natural or technical objects in
space, star and solar sensors; rendezvous and docking sensors for
aerospace; multispectral imaging apparatus; focal plane devices
(optics); electronic apparatus and computers for aerospace; inertial and
gyro sensors; power generation apparatus, namely power supply
aggregates, photovoltaic installations for the production of electricity
(photovoltaic power plants), photovoltaic devices and installations for
the production of solar electricity and photovoltaic devices for the
conversion of solar radiation into electrical energy; solar installations
for generating power, namely consisting of solar modules for power
generation, inverters, electronic apparatus and instruments for control,
regulation, acquisition and monitoring; apparatus for recording,
transmitting, processing and reproducing sound, images, and software
therefor for controlling, recording, transmission, evaluation and
processing of images or data; machine-readable data carriers;
microwave switches; DC converters; laser transmitters and receivers;
electronic amplifiers; power amplifiers; satellite transmitters and
receivers for analogue and digital signals; data processing apparatus
and computers, and the peripheral devices therefor, memory drives,
scanners, screens and installations consisting of data processing
apparatus and computers; keyboards and printers; computer programs

كھربائية وإلكترونية لالتصاالت ولوحات المفاتيح والطابعات؛ برامج الكمبيوتر
، والمستشعرات، والوسائط المتعددة،لتوفير االتصاالت في الوقت الحقيقي
 األجھزة.والمستخدمين عبر شبكات الكمبيوتر ؛ محطات االتصاالت الليزر
 بما في ذلك قواعد البيانات والعالم،والبرامج لدمج بيانات أجھزة االستشعار
 بما في،الخارجي؛ األجھزة والبرامج لتطبيقات الواقع المعزز والواقع االفتراضي
ذلك وسائط العرض والشاشات وأجھزة الكمبيوتر اللوحية والنظارات الذكية؛
األجھزة والبرمجيات لعرض الخرائط والمواقف؛ التشويش على اإلشارات
اإللكترونية؛ أجھزة تحديد االتجاه ومواقع للسفن والمركبات األرضية والطائرات
(والمروحيات والطائرات المسيرة؛ أجھزة االستشعار )األجھزة والبرمجيات
للكشف عن اإلشعاع الكھرومغناطيسي واألشعة فوق البنفسجية واألشعة تحت
 وأنظمة الدفاع عن النفس المكونة للسفن والمركبات األرضية،الحمراء
والطائرات والمروحيات ؛ جھاز لتدابير مضادة لألشعة تحت الحمراء الموجھة
 وخاصة، أي أنظمة الحماية التي تمكن المركبات، (واالتجاھية )دي اي ارسي ام
 للدفاع ضد الصواريخ الموجھة المزودة برؤوس الباحثين عن األشعة،الطائرات
تحت الحمراء؛ أشعة الليزر واألشعة تحت الحمراء للدفاع ضد الھجمات
الصاروخية ؛ قواعد البيانات )البرمجيات( لتحديد التھديدات اإللكترونية ؛
 اإللكترونية التي تتكون منھا لتشفير اإلشارة وفك/ األجھزة واألنظمة الكھربائية
تشفيرھا واختبارھا؛ مستقبالت اي اف اف )صديق التعريف أو العدو( )مرسالت
 وھي،الترددات( على المنصات المحمولة جواً ؛ أجھزة االستعالم اي اف اف
 وال سيما لتحديد،الھوائيات االتجاھية وأنظمة الرادار لالستعالم المستجيب
الطائرات واألنظمة التي تتكون منھا )الرادارات الثانوية( على السفن والمنصات
البرية؛ األجھزة واألنظمة الكھربائية واإللكترونية والبصرية التي تتكون منھا
للمساعدة في ظروف الرؤية المحدودة والكشف عن نيران العدو؛ ھوائيات
ومرسالت ومستقبالت لنقل البيانات عريضة النطاق ؛األجھزة والبرمجيات
لتخطيط وتقييم المھمة للمنصات المحمولة جوا؛ األجھزة والبرمجيات اللتقاط
بيانات الصيانة والتشخيص من المنصات المحمولة جوا؛ تكنولوجيا المعلومات
واألجھزة السمعية والبصرية؛ معدات االتصاالت؛ ھوائيات ومنشآت ھوائية
تتكون من أجھزة اتصاالت؛ جھاز لخط تثبيت البصر أجزاء من الجھاز البصري؛
(ھوائيات ساتكوم)االتصال الھاتفي الراديوي المحمول عبر القمر الصناعي
 أجھزة،  محددات المدى، مسجالت البيانات؛ جھاز لتسجيل المحادثات؛ كاشفات
،  خاليا ضوئية، ( فالتر )تصوير،  تلسكوبات،  مناظير،  مناظير، تحديد المدى
 برامج كمبيوتر،( نظام تحديد المواقع العالمي )جي بيه اس، برامج كمبيوتر
)  ليزر، ( عدسات تصحيح )بصريات، بوصلة اتجاھية، الفرجار،قابلة للتنزيل
، العدسات، مستويات المساحين، العدسات المقربة،(ليس لألغراض الطبية
 األدوات، األجھزة البصرية، العدسات،األدوات التي تحتوي على العدسات
، أجھزة إرسال اإلشارات اإللكترونية،( المنشور )البصريات، المناظير،والمعدات
 مناظير، جھاز مسح،  التلسكوبات،منصات أجھزة التصوير والكاميرات
تلسكوبية؛ الثقوب اإللكترونية والبصرية )العدسات المكبرة( لألبواب؛ أنظمة تتبع
(الھدف للخوذة وأنظمة عرض الخوذة )األجھزة واألدوات البصرية واإللكترونية
لالستخدام في المركبات الجوية والبرية والمائية؛ وادوات الھبوط متعددة األطياف
 وھي أشعة،)أجھزة وأدوات بصرية( للمروحيات؛ أنظمة إضاءة الھدف بالليزر
الليزر لتحديد أھداف الطائرات المقاتلة )أجھزة الھدف الليزر(؛ منصات
االستشعار للمركبات الجوية العسكرية المجھزة بأجھزة استشعار إلكترونية
 وھي أجھزة العرض،وكھربائية بصرية وبصرية ورادارية؛ أجھزة رؤية السائق
البصرية والضوئية لقيادة السيارة ليال ونھارا وتقييد الرؤية؛ معدات التسديد
 وھي األدوات المستخدمة لمعايرة مشھد على فوھة،()أجھزة اختبار خط الھدف
 وأكياس وحافظات التخزين للسلع،البندقية؛ مكثفات الصورة الضوئية المتبقية
 والبرمجيات لجميع السلع المذكورة أعاله؛ يو سي ام )وحدات غير،المذكورة
/  بما في ذلك البرامج وعرض الخريطة،مبردة( عبارة عن مرفقات للرؤية الليلية
.الموضع؛ برامج الكمبيوتر للتشفير ؛ اجھزة التشفير اإللكترونية
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for providing real-time, multimedia, multi-sensor and multi-user
communications via computer networks; communications apparatus
and systems consisting thereof, including systems for receiving and
reproducing terrestrial signals and satellite signals, consisting of
electric and electronic apparatus and instruments for communications,
keyboards and printers; computer programs for providing real-time,
multimedia, multi-sensor, multi-user communications via computer
networks; laser communications terminals; hardware and software for
sensor data fusion, including databases and the object world; hardware
and software for augmented reality and virtual reality applications,
including presentation media, monitors, tablet computers and smart
glasses; hardware and software for displaying maps and positions;
electronic signal jammers; direction and position finding apparatus for
ships, land vehicles, aircraft, helicopters and drones; sensors (hardware
and software) for the detection of electromagnetic, ultraviolet and
infrared radiation, and self-defence systems composed thereof for
ships, land vehicles, aircraft and helicopters; apparatus for guided and
directional infrared counter measures (DIRCM), namely protective
systems enabling vehicles, in particular aircraft, for defending against
guided missiles equipped with IR [infrared] seeker heads; IR [infrared]
lasers and lasers for defending against missile attacks; databases
(software) for identifying electronic threats; electric/electronic apparatus
and systems consisting thereof for signal encryption and decryption,
and test apparatus therefor; IFF (identification friend or foe) receivers
(transponders) on airborne platforms; IFF query apparatus, namely
directional antennas and radar systems for transponder query, in
particular for the identification of aircraft and systems consisting thereof
(secondary radars) on ships and land-based platforms; electric,
electronic and optical apparatus and systems consisting thereof for
assistance in conditions of restricted visibility and for detecting enemy
fire; antennas, transmitters and receivers for wide-band data
transmission; hardware and software for mission planning and
evaluation for airborne platforms; hardware and software for capturing
maintenance and diagnostic data from airborne platforms; information
technology and audio visual apparatus; communications equipment;
antennas and antenna installations consisting thereof being
communications apparatus; apparatus for line of sight stabilization
being parts of optical apparatus; Satcom antennas; data loggers;
apparatus for recording conversations; detectors, rangefinders, range
finding apparatus, binoculars, spyglasses, telescopes, filters
(photography), photovoltaic cells, computer programs, global
positioning system (GPS) apparatus, downloadable computer programs,
calipers, directional compasses, correcting lenses (optics), lasers (not
for medical purposes), close-up lenses, surveyors' levels, lenses,
instruments containing eyepieces, eyepieces, optical apparatus,
instruments and equipment, periscopes, prisms (optics), transmitters of
electronic signals, stands for photographic apparatus and cameras,
telescopes, surveying apparatus, telescopic sights; electronic and
optical peepholes (magnifying lenses) for doors; helmet target tracking
systems and helmet display systems (optical and electronic apparatus
and instruments) for use in air, land and water vehicles; multispectral
landing aids (optical apparatus and instruments) for helicopters; laser
target illumination systems, namely lasers for marking targets for
combat aircraft (laser target devices); sensor platforms for military air
vehicles equipped with electronic, electro-optical, optical and radar
sensors; driver vision apparatus, namely optical and optronic display
devices for driving a vehicle by day/night and restricted visibility;
boresight equipment (target line testers), namely instruments used for
calibrating a sight on the barrel of a gun; residual light image
intensifiers, storage bags and cases for the aforesaid goods, and
software for all the aforesaid goods; UCM (uncooled modules) being
night vision attachments, including software and map/position display;
computer software for encryption; electronic encryption apparatus
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

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

باتا براندز اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BATA BRANDS SA
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenue d’Ouchy 61 1006 Lausanne,
Switzerland

افينيو دوتشي  ١٠٠٦ ٦١لوزان ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٨٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألبسة القدم للوقاية.

24/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170186
Class
9

Trademark

Goods/Services
Protective footwear.
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Date of

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bolt Technology OU
Nationality
: ESTONIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vana-Louna 15, 10134 Tallinn Estonia

:تاريخ ايداع الطلب

بولت تكنولوجي او يو
استونيا
شركة اجنبية

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

 تالين استونيا١٠١٣٤ ،١٥ لونا-فانا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170113
Class
9

21/01/2020

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

الصنف

١٧٠١١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

BOLT
Goods/Services
Scientific, research, navigation, surveying, photographic,
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring,
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling the distribution or use of electricity;
apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing or processing sound, images or data; recorded and
downloadable media, computer software, blank digital or
analogue recording and storage media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating devices;
computers and computer peripheral devices; downloadable
computer software, software applications and databases;
software applications for mobile devices; downloadable mobile
applications for booking taxis; downloadable computer
software, software applications and databases for use in the
field of transportation, transport network and vehicles, including
for sale, rental, servicing, parking and recharging of vehicles;
downloadable computer software, software applications and
databases for delivery of goods and food delivery services;
downloadable computer software, software applications and
databases relating to financial and insurance services;
downloadable computer software, software applications and
databases for storage, accommodation and management of real
estate; Hardware for processing electronic payments to and
from others; Magnetic payment cards; Apparatus for electronic
payment processing; Electronic and magnetic ID cards for use
in connection with payment for services; Computer hardware
for facilitating payment transactions by electronic means .

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة واألدوات العلمية والبحثية والمالحية والمساحية والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي
،والمقاطع السمعية البصرية والبصرية والوزن والقياس وإرسال االشارات والتتبع والفحص
والكشف وأجھزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجھزة ومعدّات توصيل أو تشغيل أو تحويل أو
تجميع أو تنظيم أو التحكم بتوزيع أو استخدام الكھرباء؛ أجھزة وأدوات تسجيل أو إرسال أو
نسخ أو معالجة الصوت أو الصور أو البيانات؛ الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل وبرمجيات
الحاسوب ووسائط التسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ آليات األجھزة التي تدار
عن طريق القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة؛ أجھزة الحاسوب واألجھزة
الملحقة بالحواسيب؛ برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل وتطبيقات البرمجيات وقواعد
البيانات؛ تطبيقات البرمجيات لألجھزة المحمولة؛ تطبيقات الھواتف المحمولة القابلة للتنزيل
لحجز سيارات األجرة؛ برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل وتطبيقات البرمجيات وقواعد
البيانات لالستخدام في مجال النقل وشبكات النقل والمركبات بما في ذلك بيعھا وتأجيرھا
وخدمتھا وإيقافھا وإعادة شحنھا؛ برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل وتطبيقات البرمجيات
وقواعد البيانات لخدمات تسليم البضائع وتوصيل الطعام؛ برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل
وتطبيقات البرمجيات وقواعد البيانات المتعلقة بالخدمات المالية والتأمين؛ برمجيات
الحواسيب القابلة للتنزيل وتطبيقات البرمجيات وقواعد البيانات للتخزين والمساكن وإدارة
العقارات؛ أجھزة معالجة المدفوعات اإللكترونية من وإلى اآلخرين؛ بطاقات الدفع
المغناطيسي؛ أجھزة معالجة المدفوعات اإللكترونية؛ بطاقات الھوية اإللكترونية والمغناطيسية
لالستخدام في الدفع مقابل الخدمات؛ أجھزة الكمبيوتر لتسھيل معامالت الدفع عن طريق
.الوسائل اإللكترونية
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Date of

21/01/2020

Applicant Name:
Roche Diagnostics GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

:تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170139
Class
9

 المانيا، مانھايم٦٨٣٠٥ ١١٦ ،ساندھوفر شتراسيه

Applicant for
Correspondence
Trademark

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

الصنف

١٧٠١٣٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

COBAS TALL
Goods/Services
Laboratory instruments for use in research and science;
laboratory instruments for research and diagnostic purposes;
apparatus for preanalytical and post-analytical treatment for
scientific purposes; laboratory equipment, namely automated
sample handling equipment; computer hardware and software
for medical and diagnostic purposes; computer software for the
provision of automated diagnostic laboratory processes;
computer software and hardware for use with laboratory
instruments, namely, for use in providing remote automated
control, connection, data analysis, and data management.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018119796
Claim Date: 05/09/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدوات المختبرات المستخدمة في األبحاث والعلوم؛ األدوات المختبرية ألغراض البحث
والتشخيص؛ أجھزة المعالجة ما قبل التحليلية وما بعد التحليلية لألغراض العلمية؛ معدات
المختبرات وتحديداً مع ّدات حمل العينات أوتوماتيكياً؛ قطع وبرمجيات الحاسوب للغايات الطبية
والتشخيصية؛ برمجيات الحاسوب لتوفير عمليات المختبرات للتشخيص أوتوماتيكياً؛
 الستخدامھا لتوفير:ًبرمجيات وأجھزة الحاسوب لالستخدام مع أدوات المختبرات وتحديدا
.التحكم األوتوماتيكي عن بعد واتصال وتحليل البيانات وإدارة البيانات

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١١٩٧٩٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٥ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

26/01/2020

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
١٧٠٠٦٨

الصنف

26/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170068
Class
9

Trademark

MACBOOK
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحواسيب؛ مفكرة في شكل كمبيوتر صغير؛ برمجيات نظام تشغيل الحاسوب؛ األجھزة
الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب
المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجھزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية
والالسلكية؛ الھواتف؛ الھواتف النقالة؛ الھواتف الذكية؛ أجھزة االتصاالت الالسلكية لنقل
الصوت والبيانات والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛
أجھزة اتصال الشبكات؛ األجھزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى
االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الھاتفية والبريد االلكتروني وغيرھا من
البيانات الرقمية؛ األجھزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت
من اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الھاتفية والبريد االلكتروني وغيرھا من البيانات
الرقمية؛ الساعات الذكية؛ أجھزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات
قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل
اعداد او تشكيل او تشغيل او التحكم باألجھزة المتنقلة والھواتف النقالة واألجھزة القابلة
للبس والحواسيب واألجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجھزة التلفزيون
ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛
المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا
والقابلة للتنزيل؛ األجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجھزة الطرفية للحواسيب والھواتف
النقالة واألجھزة االلكترونية النقالة واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت
الصوت والفيديو؛ األجھزة الطرفية المحلقة القابلة للبس الستخدامھا مع الحواسيب والھواتف
النقالة واألجھزة االلكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجھزة التلفزيون
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجھزة قياس التسارع؛ أجھزة قياس
االرتفاع؛ أجھزة قياس المسافة؛ أجھزة تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجھزة قياس
الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض وأجھزة عرض مثبتة على الرأس
وسماعات رأسية الستخدامھا مع الحواسيب والھواتف الذكية واألجھزة االلكترونية النقالة
واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجھزة التلفزيون
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجھزة
واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب والھواتف النقالة
واألجھزة االلكترونية النقالة واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات
الذكية وأجھزة التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات المفاتيح وفأرات
الحاسوب ومساند فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة
؛ أجھزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مسجالت ومشغالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات
الصوت؛ اجھزة تضخيم واستقبال الصوت؛ األجھزة الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجھزة
التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ السماعات الرأسية؛ الميكروفونات؛ أجھزة
التلفزيون؛ أجھزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجھزة الراديو؛ أجھزة إرسال
واستقبال الراديو؛ األجھزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛
شاشات عرض ونظارات واقية وأجھزة تحكم وسماعات رأسية مثبتة على الرأس ألنظمة
الواقع االفتراضي؛ أجھزة أنظمة الواقع االفتراضي المستخدمة في األلعاب اإللكترونية؛
األجھزة المستخدمة في األلعاب اإللكترونية المجھزة بشاشات عرض أو شاشات مراقبة؛
أجھزة التحكم عن بعد للتحكم بالحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة االلكترونية النقالة
واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت
الصوت والفيديو وأجھزة التلفزيون ومكبرات الصوت ومضخمات الصوت وأنظمة العرض
السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجھزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب
والھواتف النقالة واألجھزة االلكترونية النقالة واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات
الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجھزة التلفزيون ومكبرات
الصوت ومضخمات الصوت وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛

Goods/Services
Computers; notebook computers; computer operating system
software; computer peripherals; computer hardware; wearable
;computer hardware; handheld computers; tablet computers
;telecommunications apparatus and instruments; telephones
mobile telephones; smart phones; wireless communication
devices for the transmission of voice, data, images, audio,
video, and multimedia content; network communication
apparatus; handheld digital electronic devices capable of
providing access to the internet and for the sending, receiving,
and storing telephone calls, electronic mail, and other digital
data; wearable digital electronic devices capable of providing
access to the internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital data; smart
watches; wearable activity trackers; connected bracelets
[measuring instruments]; electronic book readers; computer
software; computer software for setting up, configuring,
operating or controlling mobile devices, mobile telephones,
wearable devices, computers, computer peripherals, set top
boxes, televisions, and audio and video players; application
development software; computer game software; downloadable
pre-recorded audio, video and multimedia content; computer
peripheral devices; peripheral devices for computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, earphones,
headphones, set top boxes, and audio and video players and
recorders; wearable peripherals for use with computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, smart watches, smart
glasses, televisions, set top boxes, and audio and video players
and recorders; accelerometers; altimeters; distance measuring
apparatus; distance recording apparatus; pedometer; pressure
measuring apparatus; pressure indicators; monitors, display
screens, head mounted displays, and headsets for use with
computers, smart phones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions,
and audio and video players and recorders; smart glasses; 3D
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical
;glass; optical goods; optical apparatus and instruments
cameras; flashes for cameras; display screens for computers,
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions,
and audio and video players and recorders; keyboards, mice,
mouse pads, printers, disk drives, and hard drives; sound
recording and reproducing apparatus; digital audio and video
players and recorders; audio speakers; audio amplifiers and
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice recording and
;voice recognition apparatus; earphones; headphones
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microphones; televisions; television receivers and monitors; set
top boxes; radios; radio transmitters and receivers; global
positioning systems (GPS devices); navigational instruments;
virtual reality head mounted displays, goggles, controllers, and
headsets; virtual reality apparatus for use with electronic
games; apparatus for electronic games with display screen or
monitor; remote controls for controlling computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smart watches, smart glasses, audio and video players
and recorders, televisions, speakers, amplifiers, home theatre
systems, and entertainment systems; wearable devices for
controlling computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart
glasses, audio and video players and recorders, televisions,
speakers, amplifiers, home theatre systems, and entertainment
systems; data storage apparatus; computer chips; batteries;
battery chargers; electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations, and adapters
for use with all of the aforesaid goods; interfaces for computers,
computer screens, computer peripherals, mobile telephones,
mobile digital electronic devices, wearable electronic devices,
smart watches, smart glasses, televisions, set top boxes, and
audio and video players and recorders; protective films adapted
for computer screens; glass display screens for computers,
mobile telephones, mobile digital devices, wearable electronic
devices, smart watches and smart glasses; covers, bags, cases,
sleeves, straps and lanyards for computers, mobile telephones,
mobile digital electronic devices, wearable electronic devices,
smart watches, smart glasses, earphones, headphones, set top
boxes, and audio and video players and recorders; selfie sticks;
chargers for electronic cigarettes; electronic collars to train
animals; electronic agendas; apparatus to check stamping mail;
cash registers; mechanisms for coin-operated apparatus;
dictating machines; hemline markers; voting machines;
electronic tags for goods; prize selection machines; facsimile
machines; weighing apparatus and instruments; measures;
electronic notice boards; measuring apparatus; wafers [silicon
slices]; integrated circuits; amplifiers; fluorescent screens;
remote controls; lights conducting filaments [optical fibers];
electric installations for the remote control of industrial
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire extinguishers;
radiological apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms; animated cartoons;
egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders; electrically
heated socks

اجھزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجھزة شحن البطاريات؛ أجھزة الوصل
والقارنات واألسالك والكوابل وأجھزة الشحن ومساند وصل األجھزة ومحطات االرساء
والمھايئات الكھربائية واإللكترونية الستخدامھا مع كافة المنتجات التي سبق ذكرھا؛ األجھزة
 واألجھزة الطرفية المحلقة بالحواسيب والھواتف، شاشات الحواسيب،البنية للحواسيب
النقالة واألجھزة االلكترونية الرقمية المتنقلة واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات
الذكية والنظارات الذكية وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية
الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب؛ شاشات عرض زجاجية للحاسوب وھواتف نقالة
وأجھزة رقمية نقالة وأجھزة إلكترونية قابلة للبس وساعات ذكية ونظارات ذكية؛ االغطية
الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والھواتف النقالة
واألجھزة االلكترونية الرقمية النقالة واالجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت
الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجھزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛
األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجھزة المعدة لفحص البريد
المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات
أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛
آالت الفاكس؛ أجھزة وأدوات قياس الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجھزة
القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات
الفلورية؛ أجھزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت
الكھربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجھزة التحليل الكھربائي؛
طفايات الحرائق؛ األجھزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجھزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات
اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجھزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات
معوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بھا عن بعد؛ الجوارب التي
ّ للزينة؛ األسوار المكھربة؛
.تحمّى كھربائيًا
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

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

الصحيحه لمستلزمات التجميل
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع زھران ،حي ام اذينة الشرقي ،عمارة رقم  ،١٩٤عمان ،
ص.ب١١١٢١ ,٢١٣٥٢٢:

١٧٠١٥٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التطبيقات القابلة للتنزيل على الھواتف الخلوية واالجھزة الذكية لعرض مستحضرات التجميل
والعناية بالجمال والبشرة والشعر

Applicant Name:
Real Cosmetics Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zahran Street, Hay Om Othaineh Al Sharqi
, Building No. 194, Amman, P.O.Box:
213522, 11121
Applicant for
Correspondence

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

27/01/2020

Date of

9

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170156
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable applications on mobiles and smart phones for
displaying cosmetics and beauty care of body , skin and hair
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

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

الصحيحه لمستلزمات التجميل
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع زھران ،حي ام اذينة الشرقي ،عمارة رقم  ،١٩٤عمان ،
ص.ب١١١٢١ ,٢١٣٥٢٢:

١٧٠١٥٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التطبيقات القابلة للتنزيل على الھواتف الخلوية واالجھزة الذكية لعرض مستحضرات التجميل
والعناية بالجمال والبشرة والشعر

Applicant Name:
Real Cosmetics Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zahran Street, Hay Om Othaineh Al Sharqi
, Building No. 194, Amman, P.O.Box:
213522, 11121
Applicant for
Correspondence

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

27/01/2020

Date of

9

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170154
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable applications on mobiles and smart phones
which demonstrate cosmetics and beauty care of body , skin
and hair.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة

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

االردن
ذ .م .م
عمان -شارع مكة  ،ص.ب١١١٨٠ ,٧٤٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٠ -٣٥٢٧٩عمان  /شارع سليمان النابلسي

رقم العالمة التجارية

١٧٠٢٧٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كاميرات فيديو/أجھزة تشغيل األقراص المدمجة/أجھزة كمبيوتر/طابعات
تستخدم مع أجھزة الكمبيوتر/مشغالت األقراص ألجھزة الكمبيوتر/مشغالت
األقراص الفيديوية الرقمية/سماعات الرأس/أجھزة كمبيوتر شخصية
صغيرة/مكبرات صو ت/شاشات عرض ]أجھزة كمبيوتر[/مشغالت وسائط
محمولة/ھواتف محمولة/طابعات تستخدم مع أجھزة الكمبيوتر/ستيريوھات
شخصي/أجھزة تلفزيون/مسجالت فيديو/شاشات فيديو

اعالن الجريدة الرسمية

28/01/2020

Date of

Applicant Name:

Advanced Cloud
International Trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Mecca st, P.O.Box: 740, 11180

الصنف

9

Applicant for
P.O.Box 35279 -11180 AMMAN Suleiman
Correspondence
Nabulsi st
Trademark
170279
Class
9

Goods/Services
Camcorders\Compact disc players\Computers\ (Printers for use
\with computer-)\Disk drives for computers\DVD Players
Headphones\ Laptop computers\ Loudspeakers\Monitors
[computer hardware]\Portable media players\Portable
telephones/printers for use with computers/stereos
(personal-) Television apparatus/Video recoders/video screens
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170250
Class
9

30/01/2020

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

الصنف

١٧٠٢٥٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ORGANON
Goods/Services
Downloadable software in the nature of a mobile application for
providing information on pharmaceuticals, medicines, medical
devices, health and wellness.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات القابلة للتنزيل على شكل تطبيق ھواتف يتضمن معلومات في مجاالت
.المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت الصحة والعافية
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

أن .في .أرغانون
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

كلوسترسترات  ٥٣٤٩ ،٦آيه بي ،أوس
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م مص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧٠٠٧٢

30/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات القابلة للتنزيل على شكل تطبيق ھواتف يتضمن معلومات في مجاالت
المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت الصحة والعافية.

Applicant for
Correspondence

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170072
Class
9

Trademark

Goods/Services
Downloadable software in the nature of a mobile application for
providing information on pharmaceuticals, medicines, medical
devices, health and wellness.

87

تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

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

سناب انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

Date of

 ٢٧٧٢دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا ،كاليفورنيا
 ٩٠٤٠٥الواليات المتحدة االميركية

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٢١٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االجھزة الطرفية؛ كاميرات؛ اجھزة الحاسوب ،اجھزة طرفية وبرمجيات للوصول عن بعد،
التقاط ،ارسال وعرض الصور ،مقاطع الفيديو ،المقاطع السمعية والبيانات؛ برمجيات إلعداد،
تكوين ،ومتابعة أجھزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء االجھزة الطرفية؛ برمجيات الكمبيوتر ألخذ،
التقاط ،إدارة ،معالجة ،تشغيل ،مشاھدة ،تخزين ،تحرير ،ترتيب ،ضم ،مشاركة ،معالجة،
تعديل ،تعليق على ،ارسال وعرض محتوى الصور والفيديو الكروية والبانورامية؛ حلول
المنصات المتكاملة المخصصة ،تحديدا ،أدوات البرمجيات والتطبيقات لتسھيل ودعم خدمات
الموقع ،مصادقة الھوية ،التجارة اإللكترونية ،ومشاركة الصور الفوتوغرافية ،مقاطع
الفيديو ،الصور والنصوص؛ برمجيات لمشاھدة ،تحرير ،تحسين ،وتعديل الصور
الفوتوغرافية الرقمية ،مقاطع الفيديو ،والصور؛ برمجيات الكمبيوتر وتطبيقات البرمجيات
الستخدامھا في تحميل ،تنزيل ،التقاط ،تحرير ،تخزين ،الوصول ،النشر ،العرض ،الوسم،
التوزيع ،البث ،التواصل ،المشاركة ،االرسال أو بطريقة أخرى توفير الصور الفوتوغرافية،
مقاطع الفيديو ،الصور ،النصوص ،الوسائط اإللكترونية ،المحتوى الفوتوغرافي ومحتوى
الفيديو ،البيانات الرقمية ،أو المعلومات عبر اإلنترنت ،شبكات االتصال ،الھواتف المحمولة
واألجھزة المحمولة؛ برمجيات الكمبيوتر التي تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة معلومات
الشبكة االجتماعية بما في ذلك دفاتر العناوين ،قوائم األصدقاء ،لمحات عن حياة االشخاص،
التفضيالت ،والبيانات الشخصية؛ ملفات الوسائط المتعددة القابلة للتنزيل التي تحتوي على
صور رقمية ،مقاطع فيديو ،مقاطع سمعية ،وبيانات رقمية أخرى؛ تطبيق برمجيات الكمبيوتر
القابلة للتنزيل الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تجسيدات ،أيقونات رسومية ،رموز ،رسوم
بيانية لألشخاص ،األماكن واألشياء ،تصميمات خيالية ،كاريكاتير وعبارات يمكن نشرھا،
مشاركتھا ونقلھا عبر الرسائل متعددة الوسائط ) ، (MMSالرسائل النصية ) ،(SMSالبريد
اإللكتروني ،غرف الدردشة على اإلنترنت ،اإلنترنت ،وشبكات االتصال األخرى؛ برمجيات
الكمبيوتر القابلة للتنزيل الستخدامھا في األجھزة المحمولة وأجھزة الكمبيوتر الشخصية،
تحديدا برمجيات الواقع المعزز لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي بغرض
مشاھدة ،التقاط ،تسجيل وتحرير الصور المعززة ومقاطع الفيديو المعززة؛ تطبيق برمجيات
الكمبيوتر إلنشاء الرسوم المتحركة الرقمية ،ألعاب الفيديو ،البرامج التلفزيونية واألفالم مع
صور تجسيدية مكونة للمستخدم ،أيقونات رسومية ،رموز ،تصوير بياني لألشخاص ،األماكن
واألشياء ،تصميمات خيالية ،كاريكاتير ،وعبارات؛ مجموعات تطوير البرمجيات ) (SDK؛
أدوات تطوير برمجيات الكمبيوتر للشبكات االجتماعية ،بناء تطبيقات الشبكات االجتماعية
وللسماح باسترجاع البيانات ،تحميلھا ،الوصول إليھا وإدارتھا؛ برنامج برمجيات الكمبيوتر
للتحكم وإدارة الوصول إلى تطبيقات الخادم؛ برمجيات الكمبيوتر ،تحديدا أدوات تطوير إلدارة
ومشاركة الصور الفوتوغرافية الرقمية ،مقاطع الفيديو ،النصوص ،الموسيقى ،التجسيدات،
والمحتوى الرقمي؛ أدوات تطوير برمجيات الكمبيوتر؛ برمجيات تطوير الموقع؛ برمجيات
الفيديو واأللعاب اإللكترونية؛ برمجيات تطبيق الكمبيوتر لمعالجة المدفوعات اإللكترونية
وتحويل األموال من وإلى اآلخرين؛ برمجيات الكمبيوتر ،تحديدا منصات مالية إلكترونية
تستوعب كل من معامالت الدفع واستالمھا في ھاتف جوال مدمج ،جھاز محمول ،وبيئة تعتمد

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170215
Class
9

Trademark

Goods/Services
Peripherals; Cameras; Computer hardware, peripherals and
software for remotely accessing, capturing, transmitting and
displaying pictures, video, audio and data; Software for setting
up, configuring, and controlling wearable computer hardware
and peripherals; Computer software for taking, capturing,
managing, processing, operating, viewing, storing, editing,
arranging, combining, sharing, manipulating, modifying,
commenting on, transmitting and displaying spherical and
panoramic photo and video content; Custom integrated platform
solutions, namely, software tools and applications to facilitate
and support location services, identity authentication, e;commerce, and the sharing of photos, videos, images, and text
Software for viewing, editing, enhancing, and modifying digital
photos, videos, and images; Computer software and software
applications for use in uploading, downloading, capturing,
editing, storing, accessing, posting, displaying, tagging,
distributing, streaming, linking, sharing, transmitting or
otherwise providing photos, videos, images, text, electronic
media, photographic and video content, digital data, or
information via the internet, communication networks, mobile
phones and mobile devices; Computer software which allows
users to build and manage social network information including
address books, friend lists, profiles, preferences and personal
data; Downloadable multimedia files containing digital photos,
video, audio, and other digital data; Downloadable computer
software application which allows users to create avatars,
graphic icons, symbols, graphical depictions of people, places
and things, fanciful designs, comics and phrases that can be
posted, shared and transmitted via multi-media messaging
(MMS), text messaging (SMS), email, online chatrooms, the
internet, and other communication networks; Downloadable
computer software for use in mobile devices and personal
computers, namely, augmented reality software for integrating
electronic data with real world environments for the purpose of
viewing, capturing, recording and editing augmented images

88

and augmented videos; Computer software application for
creating digital animation, video games, television shows and
movies with user created avatars, graphic icons, symbols,
graphical depictions of people, places and things, fanciful
designs, comics, and phrases; Software development kits
(SDK); Computer software development tools for social
networking, building social networking applications and for
allowing data retrieval, upload, access and management;
Computer software for controlling and managing access to
server applications; Computer software, namely, development
tools for the managing and sharing of digital photographs,
videos, text, music, avatars, and digital content; Computer
software development tools; Website development software;
Video and electronic game software; Computer application
software for processing electronic payments and transferring
funds to and from others; Computer software, namely, an
electronic financial platform that accommodates both payment
and receipt of payment transactions in an integrated mobile
phone, mobile device, and web based environment; Computer
software for generating computer generated codes and quick
response codes; Computer authentication software for
controlling access to and communications with computers and
computer networks.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88555166
Claim Date: 31/07/2019

على الويب؛ برمجيات الكمبيوتر لتوليد رموز الكمبيوتر المولدة ورموز االستجابة السريعة؛
برمجيات مصادقة الكمبيوتر للتحكم في الوصول إلى أجھزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر
.واالتصال بھا

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٨٨٥٥٥١٦٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٣١ :تاريخ االدعاء

89

Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Computer software; computer software for tracking, viewing
and displaying augmented reality experiences; augmented
reality software for leveling and the detection of size, shape,
distance and dimensions of objects.
Claim of right to the colors white and yellow and black

:تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

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

٩٥٠١٤  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170067
Class
9

02/02/2020

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

الصنف

١٧٠٠٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية لمتابعة تجارب الواقع المعزز ورؤيتھا
وعرضھا؛ برمجيات الواقع المعزز لتسوية األشياء في مستوى واحد وكشف حجمھا وشكلھا
.وبعدھا وأبعادھا
المطالبة بحق خاص على اللونين األبيض و األصفر واالسود
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170232
Class
9

Goods/Services
Digital emblems, namely, downloadable graphics or images;
digital emblems encoded with data, namely, downloadable
graphics or images encoded with data; software for generating
emblems in the nature of encoded data for printing or electronic
display; software for reading printed or digital emblems in the
nature of encoded data; software for importing encoded data
from printed or digital emblems; software for displaying digital
emblems in the nature of encoded data; computer software for
advertising and marketing data collection, measurement,
analytics and tracking; electronic and magnetic cash cards for
use in connection with payment for goods and services;
electronic and magnetic debit cards for use in connection with
payment for goods and services; Software enabling users to
design interfaces; downloadable computer application software
for mobile phones, portable media players, and handheld
computers, namely, software for creating, editing, sharing and
sending digital photos, videos, images, emojis, avatars,
emoticons, text, and augmented reality content to others via the
global computer network; computer game programs, electronic
game programs, interactive video game programs; downloadable
computer software for providing access to computer games
through online social networking websites; downloadable
computer game software for use on mobile devices;
downloadable software for recording, storing, transmitting,
receiving, displaying and analyzing data from computer
hardware; downloadable software for suggesting photo and
video editing software tools; downloadable software for
providing access to product reviews and purchase information
on the internet; computer software for creating groups, tracking,
sending and receiving messages, graphics, information, and
mobile alerts, and providing information to users; computer
application software for mobile phones and handheld computers,
namely, software for creating groups, tracking, sending and
receiving messages, graphics, information, and mobile alerts,
and providing information to users.

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
9

الصنف

١٧٠٢٣٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تحديدا رسوم بيانية أو الصور القابلة للتنزيل؛ الشعارات الرقمية المشفرة،شعارات رقمية
 تحديدا الرسومات البيانية أو الصور القابلة للتنزيل المشفرة بالبيانات؛ برمجيات،بالبيانات
إلنشاء الشعارات في طبيعة البيانات المشفرة للطباعة أو العرض اإللكتروني؛ برمجيات
لقراءة الشعارات المطبوعة أو الرقمية في طبيعة البيانات المشفرة؛ برمجيات الستيراد
البيانات المشفرة من الشعارات المطبوعة أو الرقمية؛ برمجيات لعرض الشعارات الرقمية
، القياس،في طبيعة البيانات المشفرة؛ برمجيات الكمبيوتر لإلعالن وتسويق جمع البيانات
التحليالت والتتبع؛ بطاقات النقد اإللكترونية والمغناطيسية لالستخدام فيما يتعلق بالدفع
للبضائع والخدمات؛ بطاقات االئتمان االلكترونية والمغناطيسية لالستخدام فيما يتعلق بالدفع
للبضائع والخدمات؛ برمجيات تمكن المستخدمين من تصميم واجھات؛ برمجيات تطبيق
 وأجھزة الكمبيوتر، مشغالت الوسائط المحمولة،الكمبيوتر القابل للتنزيل للھواتف المحمولة
 وإرسال الصور الفوتوغرافية، مشاركة، تحرير، تحديدا برمجيات إلنشاء،المحمولة باليد
، الرموز االنفعالية، الرموز التجسيدية، الرموز التعبيرية، الصور، مقاطع الفيديو،الرقمية
 ومحتوى الواقع المعزز لآلخرين عن طريق شبكة الكمبيوتر العالمية؛ برامج،النصوص
 برامج ألعاب الفيديو التفاعلية؛ برمجيات، برامج األلعاب اإللكترونية،ألعاب الكمبيوتر
كمبيوتر قابلة للتنزيل لتوفير الوصول إلى ألعاب الكمبيوتر من خالل مواقع التواصل
االجتماعي عبر اإلنترنت؛ برمجيات ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل لالستعمال على األجھزة
 وتحليل، عرض، استقبال، ارسال، تخزين،المحمولة؛ برمجيات قابلة للتنزيل لتسجيل
البيانات من أجھزة الكمبيوتر؛ برمجيات قابلة للتنزيل القتراح أدوات برمجيات لتحرير
الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو؛ برمجيات قابلة للتنزيل لتوفير الوصول إلى مراجعات
، تتبع،المنتجات وشراء المعلومات على اإلنترنت؛ برمجيات كمبيوتر إلنشاء مجموعات
، وتنبيھات األجھزة المحمولة، المعلومات، الرسوم البيانية،إرسال واستقبال الرسائل
وتوفير المعلومات للمستخدمين؛ برمجيات تطبيق الكمبيوتر للھواتف المحمولة وأجھزة
، إرسال واستقبال الرسائل، تتبع، تحديدا برمجيات إلنشاء مجموعات،الكمبيوتر المحمولة
. وتوفير المعلومات للمستخدمين، وتنبيھات األجھزة المحمولة، المعلومات،الرسوم البيانية
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL-asalah
Electromechanic
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-king Abdullah ST, P.O.Box:
144241, 11821
Applicant for
P.O.Box 144241 -11821 amman-king
Correspondence
Abdullah ST
Trademark
170274
Class
9

Goods/Services
Apparatus and instrument of conducting,switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electrictity extinguishing
Special condition: the mark is indicated in orange and black
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (map system)if used
separately from the mark

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االصالة لاللكتروميكانيك

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٤٤٢٤١:ب. ص، شارع الملك عبدﷲ الثاني-عمان
١١٨٢١
شارع الملك عبدﷲ الثاني- عمان١١٨٢١ -١٤٤٢٤١ ب.ص
9

الصنف

١٧٠٢٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجھزة وادوات توصيل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة الكھبائية
اجھزة اخماد النيران
 العالمة محددة باللون البرتقالي واالسود:اشتراطات خاصة
(mep system) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

11/03/2020

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

شركة فيلسوف ليمتد
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية
كريغميور تشيمبرز رود تاون تورتوال في جي ١١١٠

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٣ -٥٥٩٠عمان/الشميساني  /شارع الثقافة

رقم العالمة التجارية

١٧٠١٠١

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيفات البرمجيات القابله للتحميل ,تطبيقات البرمجيات للھواتف المتنقلة ,تطبيقات
البرمجيات للحوسبة السحابية ,تطبيقات البرمجيات للھواتف الذكية/المتنقلةالقابلة للتنزيل
لغايات عرض ملخصات الكتب ,برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل  ,تطبيقات الھواتف القابلة
للتحميل

11/03/2020

Date of

Applicant Name:
Faylasof Ltd.
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Craigmuir Chambers, Road Town , Tortola
, VG 1110, British Virgin Islands

9

Applicant for
P.O.Box 5590 -11183 Amman/ Shmeissani
Correspondence
/ Al- Thaqafeh Street
Trademark
170101
Class
9

Goods/Services
Downloadable Application software. Application software for
cell phones. Application software for cloud computing.
Application software for mobile/smart phones. Computer
software application downloadable.Downloadable mobile
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
االردن
9
الصنف
١٧٠٢٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النظارات الشمسية ،علب النظارات الشمسية

17/05/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170260
Class
9

Trademark

Goods/Services
Sunglasses; sunglass cases
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MBC IP FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170285
Class
9

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

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

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

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

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

9

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٢٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Roche Diagnostics GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

:تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانھايم٦٨٣٠٥ ١١٦ ،ساندھوفر شتراسيه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170115
Class
10

21/01/2020

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

الصنف

١٧٠١١٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

COBAS TALL
Goods/Services
Analyzers for in-vitro diagnostic testing for medical purposes;
laboratory apparatus for medical and diagnostic purposes;
apparatus for pre-analytical and post-analytical treatment for
medical purposes.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018119796
Claim Date: 05/09/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المحلالت لالختبارات التشخيصية في المختبر لألغراض الطبية؛ أجھزة المختبرات لألغراض
.الطبية والتشخيصية؛ األجھزة للمعالجة ما قبل التحليلية وما بعد التحليلية للغايات الطبية
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١١٩٧٩٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٥ :تاريخ االدعاء
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170218
Class
10

02/02/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
10

الصنف

١٧٠٢١٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ALTRISTA
Goods/Services
Surgical and medical apparatus, devices and instruments;
namely, pharmaceutical injectors, inhalers, contraceptive
implants, contraception apparatus, medical fluid injectors,
needles for medical use.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة والمعدات الجراحية والطبية وتحديدًا الحقن الدوائية وأجھزة االستنشاق ووسائل منع
 حقن للسوائل الطبية والحقن لالستخدام،الجمل التي تزرع في الجسم وأجھزة منع الحمل
.الطبي

97

Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

Goods/Services
Surgical and medical apparatus, devices and instruments;
namely, pharmaceutical injectors, inhalers, contraceptive
implants, contraception apparatus, medical fluid injectors,
needles for medical use.

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170070
Class
10

02/02/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
10

الصنف

١٧٠٠٧٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة والمعدات الجراحية والطبية وتحديدًا الحقن الدوائية وأجھزة االستنشاق ووسائل منع
 حقن للسوائل الطبية والحقن لالستخدام،الجمل التي تزرع في الجسم وأجھزة منع الحمل
.الطبي
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170212
Class
10

02/02/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
10

الصنف

١٧٠٢١٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ORGANON
Goods/Services
Surgical and medical apparatus, devices and instruments;
namely, pharmaceutical injectors, inhalers, contraceptive
implants, contraception apparatus, medical fluid injectors,
needles for medical use.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة والمعدات الجراحية والطبية وتحديدًا الحقن الدوائية وأجھزة االستنشاق ووسائل منع
 حقن للسوائل الطبية والحقن لالستخدام،الجمل التي تزرع في الجسم وأجھزة منع الحمل
.الطبي
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

البوراتوريز فيل-ميد مانيوفاكتشورينغ

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

بلجيكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٨بوليفارد بايبسيم ١٠٧٠ ،أندرلخت )بلجيكا(

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
10
الصنف
١٧٠٢٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقن معدة لإلستخدام تحت الجلد لإلستعمال الطبي لحقن مواد بھدف ملء التجاعيد.

19/02/2020

Date of

Applicant Name:

LABORATOIRES FILLMED MANUFACTURING
Nationality
: BELGIUM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 18 Boulevard Paepsem, 1070
)ANDERLECHT (Belgium
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170295
Class
10

Trademark

Goods/Services
Hypodermic syringes for medical use for injecting a product
with a view to filling in wrinkles.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

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

الكون ،إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
10
الصنف
١٧٠١٧٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عدسات داخل العين

12/03/2020

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
170174
Class
10

Trademark

Goods/Services
Intraocular lenses
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

اليرجان ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٥٢٥دوبونت درايف ،ايرفاين ،كاليفورنيا  ،٩٢٦١٢الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
10
الصنف
١٧٠٢٩٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات والمعدات الجراحية والطبية والعالجية والتجميلية.

15/03/2020

Date of

Applicant Name:
Allergan, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612,
United States of America
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170299
Class
10

Trademark

Goods/Services
Surgical, medical, therapeutic and cosmetic devices,
instruments and apparatus.

102

تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

الكون ،إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
10
الصنف
١٧٠٢٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عدسات داخل العين

15/03/2020

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
170257
Class
10

Trademark

Goods/Services
Intraocular lenses
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تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

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

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France

 ،٢ريو دو بونت-نيوف  ٧٥٠٠١باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١١٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المصابيح؛ أحھزة إضاءة الجدران؛ أجھزة اإلضاءة الليلية؛ المصابيح الخارجية؛ المشاعل
الكھربائية؛ تجھيزات اإلضاءة؛ المراوح الكھربائية القابلة للنقل؛ المراوح الكھربائية
لالستخدام الشخصي؛ المصابيح العاكسة؛ المصابيح الشمسية؛ األضواء الكاشفة
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٥١٨٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/١٦ :

14/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

11

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170118
Class
11

Trademark

Goods/Services
Lamps ; Wall lighting apparatus ; Night electric lighting
apparatus ; outdoor lamps ; electric torches ; Lighting
installations ; Transportable electric fans ; Electric fans for
personal use ; Reflector lamps ; Solar lamp ; searchlights
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4551823
Claim Date: 16/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

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

الصحيحه لمستلزمات التجميل
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع زھران ،حي ام اذينة الشرقي ،عمارة رقم  ،١٩٤عمان ،
ص.ب١١١٢١ ,٢١٣٥٢٢:

١٧٠١٥٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجففات الشعر

Applicant Name:
Real Cosmetics Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zahran Street, Hay Om Othaineh Al Sharqi
, Building No. 194, Amman, P.O.Box:
213522, 11121
Applicant for
Correspondence

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

27/01/2020

Date of

11

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170155
Class
11

Trademark

Goods/Services
Hair dryers
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Diamond star for Elctrics
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Mecca str, P.O.Box: 740, 11180

28/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة النجم الماسي لتجارة االجھزة الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١١٨٠ ,٧٤٠:ب. ص، شارع مكة- عمان

Applicant for
P.O.Box 35279 -11180 AMMAN Suleiman
 شارع سليمان النابلسي/  عمان١١١٨٠ -٣٥٢٧٩ ب.ص
Correspondence
Nabulsi st
Trademark
170280
Class
11
11
الصنف
١٧٠٢٨٠

Goods/Services
Air conditioning apparatus\Fans (Electric—) for personal use
,Hair driers [dryers], Refrigerators Apparatus for lighting,
heating, cooking, refrigerating,drying, ventilating, and sanitary
purposes

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
(مجففات شعر )مجففات, مراوح كھربائيه لالستخدام الشخصي, أجھرة تكييف الھواء
 واألغراض, اجھزه لالنارة والتدفنة والطھي والتبريد والتجفيف والتھوية, ثالجات
.الصحية
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL-asalah
Electromechanic
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-king Abdullah ST, P.O.Box:
144241, 11821
Applicant for
P.O.Box 144241 -11821 amman-king
Correspondence
Abdullah ST
Trademark
170275
Class
11

Goods/Services
Apparatus for lighting ,heating,steam generating.
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (map system)if used
separately from the mark

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االصالة لاللكتروميكانيك

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٤٤٢٤١:ب. ص، شارع الملك عبدﷲ الثاني-عمان
١١٨٢١
شارع الملك عبدﷲ الثاني- عمان١١٨٢١ -١٤٤٢٤١ ب.ص
11

الصنف

١٧٠٢٧٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجھزة لالنارة والتدفئةو توليد البخار
(mep system) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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Date of

28/05/2020

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مصطفى احمد شعبان جلنبو

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٥١٢ ,١٦٥:ب. ص،  اشارة البنك العربي/ خلدا/ عمان

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

 اشارة البنك العربي/ خلدا/  عمان١١٥١٢ -١٦٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

mustafa ahmad shaban
galanbo
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/ khalda, P.O.Box: 165, 11512

Applicant for
P.O.Box 165 -11512 amman/ khalda
Correspondence
Trademark
170167
Class
11

Goods/Services
Bakers ' ovens, Barbecue grills (lava roks for use in ),
barbecues,burners, burners, Acetylene, Burners for lamps,
Burners Cas, Burners (Incandescent ), Burners laboratory,
Chimney blowers, Chimney flues, Chimney lamp, Coolers for
furnacesElectric lamps, Electric Heating, fans parts of air,
conditioning installations, Faucets for pipes( Am.), Fireplaces (
domestic ), fittings shaped forfurnaces, flares, Forges, portable,
Fountains, Fountains (ornamental), framework of metal for
ovens, Friction lighters for igniting gas, Furnace grates,
Furnaces, Gas boilers, Gas boilers (Brackets for ), Gas
generators installations, Gas laps, Gas lighters, Gas pipes (
Regulating and safety accessories for ), Gas scrubbrs ( parts of
gas installations ), Gas scrubbing apparatus, Heating apparatus
eaectric, Ice chests, Kitchen ranges (ovens ), lamps Burners for,
lamos Electric, lighters gas, Microwave ovens ( cooking
apparatus), Ovens ( Shaped fittngs for ), Regulating and safety
accssories for gas apparatus, Regulating and safety accssories
for gas pipes, Rotisseries, safety accessories for water or gas
apparatus and pipes, solar furnaces

11

الصنف

١٧٠١٦٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, مواقد اسيتيلينيه, مواقد, شوايات,  حجارة بركانيه تستخدم في الشوايات,افران للخبازين
 مشعات حراريه للتدفئة, مواقد للمختبرات, مواقد متوھجه, مواقد غازية,مواقد للمصابيح
 عناصر, مصابيح كھربائية, مداخن للمصابيح, انابيب للمداخن, منافيخ للمداخن,المركزيه
, مواقد ناريه منزلية, الحنفيات للمواسير, مراوح اجزاء من منشات تكييف الھواء,تسخين
 ھياكل معدنيه, نوافير للزينه, نوافير,(افران محموله )مواقد, شعالت,معدات مشكلة لألفرات
 مواقد, مراجل غاز,افران, شبكات وقود االفران, قداحات تعمل باالحتكام الشعال الغاز,لالفران
 أجھزة, لوازم تنظيم وأمان لمواسير الغاز,قداحات غاز,مصابيح غاز, مساند لمواقد الغاز,غاز
 اجھز التسخين, أجھزة غسل الغاز,غسل الغاز أجزاء من منشآت اإلنارة بالغاز
, قداحات غاز, مصابيح كھربائيه, مواقد المصابيح, مواقد إفران المطبخ,ثالجات,كھربائية
, لوازم تنظيم وأمان ألجھزة الغاز, معدات مشكلة لألفرات,إفران المايكرويف اجھز الطھي
 افران شمسه,لوازم السالمة الجھزه ومواسير المياه او الغاز
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

اسم طالب التسجيل:

انور سليم بشير الزعبي

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع عمان/خلدا  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٢٩١٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٢٩١٩المدينة/الشارع عمان/خلدا

رقم العالمة التجارية

١٧٠٢٢٨

اعالن الجريدة الرسمية

16/07/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المصابيح الضوئية،المصابيح ،ضوء ليد ،أدوات نشر الضوء،لوحات ضوئية،المصابيح
العادية

ANWER SALIM BASHEER
AL ZU'BL
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/lkhalda , P.O.Box: 2919,
11953

11

Applicant for
P.O.Box 2919 -11953 city/street
Correspondence
Amman/lkhalda
Trademark
170228
Class
11

Goods/Services
APPARATUS FOR LIGHTING,LAMPS, LED LIGHT APPARATUS
AND INSTALLTIONS,LIGHT PANELS, STANDERD LAMPS
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

اسم طالب التسجيل:

طه حسين يوسف الغنانيم

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع :السلط  -الميدان  ،ص.ب١١٤٠ ,٤٢٥١٩٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٤٠ -٤٢٥١٩٥المدينة/الشارع :السلط  -الميدان

رقم العالمة التجارية

١٧٠١٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وحدات انارة

اعالن الجريدة الرسمية

16/07/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

11

TAHA HUSSEIN YOUSEF
AL GHANANEEM
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street :al salt- almedan, P.O.Box:
425195, 1140
Applicant for
P.O.Box 425195 -1140 city/street :al saltCorrespondence
almedan
Trademark
170100
Class
11

Goods/Services
Lighting units
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Date of

02/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Four-wheel drive system sold as a component part of motor
vehicles.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the term "4WD" whenever appearing
differently or separately from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

 والية ميتشيغان، سيتي اوف ديترويت، رينيسانس سنتر٣٠٠
 الواليات المتحدة االميركية،٣٠٠٠-٤٨٢٦٥

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170105
Class
12

02/10/2019

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

الصنف

١٧٠١٠٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.أنظمة الدفع الرباعي المباعة على أنھا قطع مكونة للسيارات
 " عندما تظھر بشكل4WD" ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال عبارة
.مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

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

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢ھيولوينج  -رو ،سيوتشو  -جو ،سيؤول ،كوريا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
االردن
12
الصنف
١٧٠٠٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ،سيارات رياضية ،عربات مغلقة )فان( ]مركبات[ ،الشاحنات ،الحافالت اآللية )ذات
المحركات( ،مركبات كھربائية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٨٨٥٦-٢٠١٩-٤٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٥ :

23/12/2019
KIA MOTORS
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170094
Class
12

Trademark

Goods/Services
;Automobiles; sports cars; vans[vehicles]; trucks; motor buses
electric vehicles.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0188856
Claim Date: 05/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

08/03/2020

اسم طالب التسجيل:

نيسان جيدوشا كابوشكي كايشا )ويتاجرون باسم نيسان موتور كو ،.ال تي دي(.

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يابان
شركة اجنبية
رقم ، ٢تاكارا  -تشو ،كاناجاوا  -كو ،يوكوھاما -شي ،كاناجاوا-
كين ،اليابان
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٢٩

الصنف

08/03/2020
NISSAN JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as NISSAN
)MOTOR CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken Japan
Applicant for
Correspondence

12

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات النقل البري أو الجوي أو البحري أو عبر السكك الحديدية؛ السيارات؛ المركبات
الكھربائية؛ العربات؛ الشاحنات؛ الشاحنات المقفلة؛ مركبات االستخدام الرياضي؛ الحافالت
ذات المحركات؛ المركبات المخصصّة لغايات الترفيه؛ السيارات الرياضية؛ سيارات السباق؛
الشاحنات؛ شاحنات الرافعات الشوكية؛ الجرارات؛ جرارات القطر؛ المقطورات؛ الشاحنات
القاطرة؛ القطع الھيكلية للسيارات؛ المحركات للمركبات البرية؛ الموتورات للمركبات البرية؛
أجسام المركبات؛ ھياكل المركبات؛ أنظمة نقل الحركة للمركبات البرية؛ أعمدة نقل الحركة
للمركبات البرية؛ التروس للمركبات البرية؛ قوابض التعشيق للمركبات البرية؛ محاور
للمركبات؛ نوابض التعليق للمركبات؛ ممتصات الصدمات للسيارات؛ عجالت المركبات؛
إطارات لعجالت المركبات؛ محاور عجالت المركبات؛ رقع المطاط الالصقة لتصليح اإلطارات
الداخلية لإلطارات؛ مكابح للمركبات؛ لبادات المكابح للمركبات البرية؛ الزجاج األمامي
للمركبات؛ ماسحات للزجاج األمامي للمركبات )أجزاء للمركبات(؛ واقيات الصدمات للمركبات؛
وحدات التوجيه للمركبات البرية؛ األبواق للمركبات؛ إشارات االتجاه للمركبات؛ مقاعد
للمركبات؛ أحزمة األمان لمقاعد السيارات؛ مساند الرأس لمقاعد المركبات؛ أجھزة اإلنذار عند
رجوع المركبات إلى الخلف؛ أجھزة منع السرقة للسيارات؛ أكياس الھواء ]أجھزة األمان في
السيارات[؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ رافعات لألبواب الخلفية ]أجزاء من المركبات البرية[؛
الرفرف الخلفي للمركبات؛ حامالت األمتعة للمركبات؛ واقيات الوحل؛ جنازير منع االنزالق؛
أغطية للمركبات )مشكلة(؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ مضخات الھواء ]مستلزمات للمركبات[؛
حامالت ألواح التزلج للمركبات؛ والعات السجائر للمركبات البرية؛ مقاعد األمان لألطفال؛
أغطية محركات المركبات؛ أبواب للمركبات؛ المركبات الفضائية؛ الطائرات؛ الطائرات
البحرية؛ المركبات الطائرة؛ عربات الدفع أو الجر؛ الدراجات النارية؛ القوارب؛ العبارات؛
السفن؛ اليخوت؛ الدراجات الھوائية؛ أنظمة التحذير الصوتية للدراجات؛ سالسل للدراجات
الھوائية؛ المحركات للدراجات الھوائية؛ مقاعد للدراجات الھوائية؛ المنافض للسيارات؛
أقراص المكابح للمركبات؛ السيارات بدون سائق )السيارات ذاتية الحركة(؛ مرايا الرؤية
الجانبية للمركبات؛ حماالت المحركات للمركبات البرية؛ أغطية ّ
لخزانات البنزين في المركبات؛
محوالت عزم الدوران للمركبات البرية

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170229
Class
12

Trademark

Goods/Services
;Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; Automobiles
Electric vehicles; Waggons; Trucks; Vans [vehicles]; Sport
utility vehicles; Motor buses; Recreational vehicles (RV); Sports
cars; Racing cars; Lorries; Fork lift trucks; Tractors; Towing
;tractors; Trailers; Semi-trailers; Structural parts for automobile
Engines for land vehicles; Motors for land vehicles; Bodies for
;vehicles; Vehicle chassis; Transmissions, for land vehicles
Transmission shafts for land vehicles; Gearing for land
vehicles; Clutches for land vehicles; Axles for vehicles; Vehicle
suspension springs; Shock absorbers for automobiles; Vehicle
;wheels; Tires for vehicle wheels; Hubs for vehicle wheels
Adhesive rubber patches for repairing tire inner tubes; Brakes
;for vehicles; Brake pads for land vehicles; Windshields
Windshield wipers [vehicle parts]; Vehicle bumpers; Steering
units for land vehicles; Horns for vehicles; Direction signals for
vehicles; Vehicle seats; Safety belts for vehicle seats; Headrests for vehicle seats; Reversing alarms for vehicles; Anti-theft
;]devices for vehicles; Air bags [safety devices for automobiles
;]Rearview mirrors; Tailboard lifts [parts of land vehicles
;Spoilers for vehicles; Luggage carriers for vehicles; Mudguards
Anti-skid chains; Vehicle covers [shaped]; Seat covers for
vehicles; Air pumps [vehicle accessories]; Ski carriers for
vehicles; Cigar lighters for land vehicles; Safety seats for
children; Hoods for vehicles; Doors for vehicles; Space
;vehicles; Aeroplanes; Seaplanes; Aircraft; Carts; Motorcycles
Boats; Ferry boats; Ships; Yachts; Bicycles; Audible warning
systems for cycles; Cycle chains; Motors for cycles; Cycle
;saddles; Ashtrays for automobiles; Brake discs for vehicles
Driverless cars [autonomous cars]; Side view mirrors for
vehicles; Engine mounts for land vehicles; Caps for vehicle
petrol [gas] tanks; Torque converters for land vehicles
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تاريخ ايداع الطلب:

08/03/2020

اسم طالب التسجيل:

نيسان جيدوشا كابوشكي كايشا )ويتاجرون باسم نيسان موتور كو ،.ال تي دي(.

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يابان
شركة اجنبية
رقم ، ٢تاكارا  -تشو ،كاناجاوا  -كو ،يوكوھاما -شي ،كاناجاوا-
كين ،اليابان
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٢٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات للنقل البري أوالجوي أو البحري أو عبرالسكك الحديدية؛ السيارات؛ مركبات
كھربائية؛ العربات؛ الشاحنات؛ الشاحنات المقفلة؛ مركبات االستخدام الرياضي؛ الحافالت ذات
المحركات؛ مركبات مخصصّة لغايات الترفيه؛ السيارات الرياضية؛ سيارات السباق؛ الدراجات
الھوائية؛ الشاحنات؛ شاحنات الرافعات الشوكية؛ جرارات بما فيھا جرارات للسحب؛ حشوات
المكابح للمركبات البرية؛ واقيات الصدمات للمركبات؛ األكياس الھوائية )أجھزة الحماية
للمركبات البرية(؛ واقيات الوحل؛ محركات المركبات البرية؛ المحركات الكھربائية للمركبات
البرية؛ أجسام المركبات؛ ھياكل المركبات؛ أنظمة نقل الحركة للمركبات البرية؛ ممتصات
صدمات ألنظمة تعليق المركبات؛ نوابض امتصاص الصدمات للمركبات؛ عجالت المركبات؛
مكابح المركبات؛ الزجاج األمامي؛ المساحات للمركبات؛ عجالت القيادة للمركبات البرية؛
إشارات اإلتجاه للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ األجنحة الخلفية للمركبات؛ حامالت األمتعة
للمركبات؛ أغطية للمركبات )ذات األشكال( ؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ والعات السيجار
للسيارات؛ مقاعد األمان لألطفال للمركبات

08/03/2020
NISSAN JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as NISSAN
)MOTOR CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken Japan
Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170226
Class
12

Trademark

Goods/Services
;Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; Automobiles
Electric vehicles; Waggons; Trucks; Vans [vehicles]; Sport
utility vehicles; Motor buses; Recreational vehicles (RV); Sports
cars; Racing cars; Bicycles; Lorries; Fork lift trucks; Tractors
including towing tractors; Brake pads for land vehicles; Vehicle
;]bumpers; Air bags [safety devices for land vehicles
Mudguards; Engines for land vehicles; Motors, electric, for land
vehicles; Bodies for vehicles; Vehicle chassis; Transmissions,
;for land vehicles; Suspension shock absorbers for vehicles
Shock absorbing springs for vehicles; Vehicle wheels; Brakes
for vehicles; Windscreens; Wipers for vehicles; Steering wheels
;for land vehicles; Direction signals for vehicles; Vehicle seats
Spoilers for vehicles; Luggage carriers for vehicles; Vehicle
covers [shaped]; Seat covers for vehicles; Cigar lighters for
automobiles; Safety seats for children, for vehicles
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

جيه .شو ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠ھويك بليس ،لندن ،اس دبليو  ١بيه  ١جي دبليو ،المملكة
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
14
الصنف
١٧٠٢٦٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن الثمينة وسبائكھا ،المجوھرات ،المجوھرات على طبيعة حلي المجوھرات ،مجوھرات
لالستخدام على األحذية وحقائب اليد ،المجوھرات على طبيعة المجوھرات التي تثبت بمشبك
الستخدامھا كاكسسوارات )ملحقات( أزياء ،مجوھرات مصنوعة )مفصلة( حسب رغبة
الزبائن ،مجوھرات مصنوعة )مفصلة( حسب رغبة الزبائن على طبيعة حلي المجوھرات،
مجوھرات مصنوعة )مفصلة( حسب رغبة الزبائن لالستخدام على األحذية وحقائب اليد،
مجوھرات مصنوعة )مفصلة( حسب رغبة الزبائن على طبيعة المجوھرات التي تثبت بمشبك
الستخدامھا كاكسسوارات )ملحقات( أزياء ،األقراط واألساور والسالسل والقالدات
والمجوھرات التي تثبت بمشبك وأساور الذراع )مجوھرات( وعصبات )أربطة( المعصم
)مجوھرات( ،مجوھرات من الجلد ،حلقات المفاتيح )الحلي أو السالسل( ،سالسل المفاتيح،
الحلي المعدنية ،سالسل المفاتيح من الجلد أو الجلد المقلد التي تتضمن حلقات المفاتيح،
حامالت المفاتيح ،أدوات قياس الزمن ومقياس الزمن الدقيق ،الساعات واألساور واألشرطة
للساعات والعلب المعدة الحتواء الساعات ،صناديق المجوھرات وصناديق العرض
للمجوھرات وصناديق المعادن الثمينة ،مشابك ربطات العنق ،أزرار أكمام ،حلي األحذية
وحلي حقائب اليد المصنوعة من المعادن الثمينة ،الحلي )المجوھرات( ،حلقات المفاتيح،
سالسل المفاتيح ،أجزاء ولوازم للبضائع المذكورة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاءUK٠٠٠٠٣٤٥٨٥٤١ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠١/١٦ :

15/03/2020

Date of

Applicant Name:
J. Choo Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 Howick Place, London, SW1P 1GW,
United Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170266
Class
14

Trademark

Goods/Services
Precious metals and their alloys; jewellery; jewellery in the
nature of jewellery ornaments; jewellery for use on shoes and
handbags; jewellery in the nature of clip-on jewellery for use as
fashion accessories; costume jewellery; costume jewellery in
the nature of jewellery ornaments; costume jewellery for use on
shoes and handbags; costume jewellery in the nature of clip-on
jewellery for use as fashion accessories; earrings, bracelets,
chains, necklaces, clip on jewellery, arm cuffs (jewellery), wrist
bands (jewellery); jewellery made of leather; key rings (trinkets
or fobs); key fobs; trinkets of metal; key fobs of leather or
;imitations of leather incorporating key rings; key holders
horological and chronometric instruments; watches, bracelets
;and straps for watches, cases adapted to contain watches
jewellery boxes, presentation boxes for jewellery, boxes of
precious metals; tie clips, cufflinks; shoe ornaments and
;)handbag ornaments of precious metal; ornaments (jewellery
key rings; key chains; parts and fittings for the aforesaid goods.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003458541
Claim Date: 16/01/2020

115

Date of

27/11/2018

Applicant Name:
iluban co for detergent
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka shamaliya, P.O.Box:
425195, 1140
Applicant for
P.O.Box 425195 -1140 amman/marka
Correspondence
shamaliya
Trademark
170255
Class
16

Goods/Services
bags of paper or plastic, freezing bags,paper wipes for
cleaning,adhesive plastic film for backaging table mats of
blastic or paper,hygienic paper,shopping bags

27/11/2018

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ايلوبان للمنظفات
االردن
 م. م.ذ
١١٤٠ ,٤٢٥١٩٥:ب. ص، ماركا الشمالية/عمان

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

ماركا الشمالية/ عمان١١٤٠ -٤٢٥١٩٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

16

الصنف

١٧٠٢٥٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ورق بالستيكي,مناديل ورقيه للتنظيف, اكياس للتجميد, اكياس من الورق او البالستيك
ورق صحي. مفارش طاوله من الورق او البالستيك, الصق للتغليف
اكياس التسوق
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تاريخ ايداع الطلب:

25/07/2019

اسم طالب التسجيل:

الشركة التجارية عبر البالد العربية 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:

Pan Arabian Trading Co.
Ltd
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah - Al Rehab neighborhood - Dallah
Street - Zaki Shaaban Annan Center,
Saudi Arabia

جدة – حي الرحاب – شارع دلة – مركز زكي شعبان عنان،
السعودية

Applicant for
Correspondence

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٢١

25/07/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقوى؛ المطبوعات والمنشورات؛ الجرائد؛ النشرات اإلعالمية؛ الكتيبات
الورق؛ الورق
ّ
التعريفية؛ المجالت واإلصدارات الدورية؛ الكتب؛ األلبومات؛ خرائط الطرق والسياحة؛ كتب
إرشادات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد التلصيق )مواد
المكتب(؛ فراشي الدھان أو التلوين؛ اآلالت الكاتبة والمستلزمات المكتبية )بخالف األثاث(؛
مواد ارشادية وتعليمية )غير االجھزة(؛ أقالم الحبر السائل؛ أدوات الكتابة؛ حماالت أقالم
الرصاص )ليست من المعادن النفيسة أو مطلية بھا(؛ حافظات بطاقات العمل وبطاقات
االئتمان )عدا عن البضائع الجلدية(؛ جيوب حفظ خرائط الطرق والسياحة ولألدلة السياحية؛
التقاويم؛ ثقاالت الورق؛ دفاتر المالحظات؛ الكتب الموضوعة على الطاوالت؛ مذكرات يومية؛
التقاويم؛ الملصقات؛ مساند الكتابة؛ مكعبات ورق المذكرات؛ أكياس بالستيكية أو ورقية
لالستخدام المنزلي

16

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170121
Class
16

Trademark

Goods/Services
;Paper; cardboard ; printed matter and publications
newspapers; prospectus; brochures; magazines and
periodicals; books; albums; road and tourist maps; guide
books; bookbinding material; photographs; stationery; adhesive
materials (stationery); paint brushes; typewriters and office
requisites (other than furniture); instructional and teaching
material (other than apparatus); fountain pens; writing
instruments; pencil holders (not of precious metal or coated
therewith); business cards and credit card holders [other than
leather goods]; road and tourist map pockets and for tourist
;guides; calendars; paper weights; notebooks; table-books
;diaries; almanacs; posters; writing pads; memorandum-blocks
plastic or paper bags for household use.
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Date of

05/01/2020

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
170170
Class
16

Goods/Services
tissue paper , handkerchiefs of paper ,toilet paper ,towels of
paper
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words (حرير, )قطنif
used separately from the mark

16

الصنف

05/01/2020

: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

١٧٠١٧٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مناشف من الورق,  ورق تواليت, المحارم والورق الصحي ومناديل من الورق
( قطن, ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )حرير:التنازل
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كونستركشن ريسيريش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

& Construction Research
Technology GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg,
Germany

دكتور  -البيرت  -فرانك  -ستريت  ,٣٢تروستبيرغ ،المانيا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد السد ومنع التسرب للبناء؛ عوازل للبناء.

الصنف

07/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

17

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170198
Class
17

Trademark

Goods/Services
Caulking materials for construction; insulators for construction.
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL-asalah
Electromechanic
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-king Abdullah ST, P.O.Box:
144241, 11821
Applicant for
P.O.Box 144241 -11821 amman-king
Correspondence
Abdullah ST
Trademark
170272
Class
17

Goods/Services
packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, not
of metal
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (map system)if used
separately from the mark

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االصالة لاللكتروميكانيك

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٤٤٢٤١:ب. ص، شارع الملك عبدﷲ الثاني-عمان
١١٨٢١
شارع الملك عبدﷲ الثاني- عمان١١٨٢١ -١٤٤٢٤١ ب.ص
17

الصنف

١٧٠٢٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد تعبئة وحشو وعزل و أنابيب مرنة غير معدنية
(mep system) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

07/11/2019

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

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France

 ،٢ريو دو بونت-نيوف  ٧٥٠٠١باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٤٧

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ صناديق الثياب وحقائب السفر المستطيلة
المسطحة؛ حقائب السفر ،حقائب للرياضة؛ حقائب يد ،حقائب للظھر؛ حقائب للشاطئ ،حقائب
مدرسية ،حقائب للمدارس ،حقائب للتسوق المصنوعة من الجلود المدبوغة اوالجلود
المدبوغة المقلدة ؛ صناديق للسفر؛ حقائب للسفر لأللبسة واالحذية؛ حقائب صغيرة لألوراق
والوثائق المصنوعة من الجلود المدبوغة اوالجلود المدبوغة المقلدة وحامالت مستندات،
محافظ جلدية مسطحة قابلة للطي لألوراق والوثائق ،محافظ جلدية مسطحة لألوراق والوثائق
)سلع جلدية(؛ جزادين ،محافظ جيب ،محافظ للبطاقات )محافظ جيب( ،جزادين نقود ليست من
معادن نفيسة ،علب للمفاتيح )بضائع جلدية(؛ صناديق من جلود مدبوغة او تقليدھا؛ اطقم
للسفر )بضائع جلدية( ،الصناديق المعدة لمواد الزينة التي تعرف بأنھا "علب الزينة
الفارغة"؛ الحافظات المصنوعة من الجلد أو الجلد المقلد للتعبئة ،حقائب يد من دون مقابض
)حقائب يد للسھرة(؛ مظالت؛ شماسي؛ مالبس للحيوانات؛ حقائب لحمل الحيوانات
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٤٩٣٠١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٠٧ :

07/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170247
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitation leather; trunks and suitcases; traveling
bags, sports bags; handbags, backpacks; beach bags, school
;bags, satchels, leather or imitation leather shopping bags
traveling trunks; travel bags for clothing and shoes; attaché
cases made of leather or imitation leather and document
holders, document cases, briefcases (leather goods); purses,
wallets, card holders (wallets), coin purses not of precious
metal, key cases (leather goods); boxes of leather or imitation
leather; traveling sets (leather goods), boxes intended for
toiletry articles known as "Vanity cases, not fitted"; Pouches, of
leather or imitation leather, for packaging, clutch bags (evening
handbags); parasols; umbrellas; clothing for animals, bags for
carrying animals
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4549301
Claim Date: 07/05/2019

121

تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

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

تومي ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Tumi, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 499 Thornall Street, 10th Floor, Edison,
New Jersey 08837

 ٤٩٩ثورنال ستريت ،الطابق  ،١٠إيديسون ،نيو جيرسي
٠٨٨٣٧
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧٠٠٧٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب حمل األغراض المتعددة االستعماالت؛ الحقائب المحولة إلى مقصورة الطائرة؛ حقائب
السفر؛ أمتعة السفر؛ الحقائب السفرية؛ حقائب الظھر؛ حقائب اليد؛ الحقائب المعدة للحمل؛
المحافظ؛ حقائب أدوات الزينة التي تباع فارغة؛ مقابض الحقائب السفرية؛ األحزمة لألمتعة
السفرية؛ األغطية الواقية المثبتة على األمتعة السفرية؛ حقائب الحاجات األساسية المباعة
فارغة؛ بطاقات أمتعة السفر؛ علب المفاتيح؛ ملحقات أمتعة السفر وتحديداً مكعبات التوضيب؛
أحزمة الكتف؛ المظالت.

22/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170074
Class
18

Trademark

Goods/Services
;All-purpose carrying bags; Carry-on bags; Travelling bags
;Luggage; Suitcases; Backpacks; Handbags; Carrying cases
Wallets; Toiletry bags sold empty; Suitcase handles; Straps for
luggage; Fitted protective covers for luggage; Amenity bags
sold empty; Luggage tags; key cases; Luggage inserts, namely,
packing cubes; Shoulder straps; Umbrellas
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

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

تومي ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
Tumi, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 499 Thornall Street, 10th Floor, Edison,
New Jersey 08837

 ٤٩٩ثورنال ستريت ،الطابق  ،١٠إيديسون ،نيو جيرسي
٠٨٨٣٧
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧٠٠٧٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب حمل األغراض المتعددة االستعماالت؛ الحقائب المحولة إلى مقصورة الطائرة؛ حقائب
السفر؛ أمتعة السفر؛ الحقائب السفرية؛ حقائب الظھر؛ حقائب اليد؛ الحقائب المعدة للحمل؛
المحافظ؛ حقائب أدوات الزينة التي تباع فارغة؛ مقابض الحقائب السفرية؛ األحزمة لألمتعة
السفرية؛ األغطية الواقية المثبتة على األمتعة السفرية؛ حقائب الحاجات األساسية المباعة
فارغة؛ بطاقات أمتعة السفر؛ علب المفاتيح؛ ملحقات أمتعة السفر وتحديداً مكعبات التوضيب؛
أحزمة الكتف؛ المظالت.

22/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170076
Class
18

Trademark

Goods/Services
;All-purpose carrying bags; Carry-on bags; Travelling bags
;Luggage; Suitcases; Backpacks; Handbags; Carrying cases
Wallets; Toiletry bags sold empty; Suitcase handles; Straps for
luggage; Fitted protective covers for luggage; Amenity bags
sold empty; Luggage tags; key cases; Luggage inserts, namely,
packing cubes; Shoulder straps; Umbrellas.
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تاريخ ايداع الطلب:

04/02/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
18
الصنف
١٧٠٠٨٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب لجميع األغراض ،محافظ ،حقائب نقود ،حقائب ظھر ،حقائب للشاطىء ،حقائب ألدوات
الزينة ومستحضرات التجميل تباع فارغة.

04/02/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170089
Class
18

Trademark

Goods/Services
All-purpose carrying bags; wallets; purses; backpacks; beach
bags; toiletry and cosmetic cases sold empty.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

جيه .شو ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠ھويك بليس ،لندن ،اس دبليو  ١بيه  ١جي دبليو ،المملكة
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
18
الصنف
١٧٠٢٦٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب اليد وحقائب السفر وحقائب المبيت وصناديق األمتعة وصناديق األمتعة لتخزين
األحذية والمحافظ النسائية الصغيرة ومحافظ الجيب وحقائب اليد الصغيرة ومحافظ السفر
وتسميات )رقع لكتابة االسم( األمتعة وحامالت تسميات )رقع لكتابة االسم( األمتعة وحقائب
التجميل وحقائب المكياج وحقائب مستحضرات التجميل وحقائب مستحضرات التجميل غير
المجھزة وأكياس النقود الصغيرة وعلب الحمل والحقائب وحقائب األحذية وحقائب التسوق
من النسيج وحقائب ظھر وحقائب المالبس وحقائب الشاطئ والحقائب الجلدية وحقائب
الترحال وحقائب المستندات والملفات ،علب من الجلود أو األلواح الجلدية أو من الجلد المقلد،
علب المفاتيح وحقائب المفاتيح ومحافظ المفاتيح ،علب البطاقات ،حامالت البطاقات وحامالت
بطاقات االئتمان وحامالت بطاقات الخصم وحامالت البطاقات البنكية وعلب بطاقات األعمال،
علب المستندات ،صناديق القبعات المصنوعة من الجلد أو الجلد المقلد ،الشمسيات والمظالت
وعصي المشي ،أجزاء ولوازم للبضائع المذكورة ،األربطة )جلد( ،المقاود ،الياقات وااللجمة
للحيوانات ،األلبسة والمالبس للحيوانات االليفة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاءUK٠٠٠٠٣٤٥٨٥٤١ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠١/١٦ :

15/03/2020

Date of

Applicant Name:
J. Choo Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 Howick Place, London, SW1P 1GW,
United Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170267
Class
18

Trademark

Goods/Services
Handbags, travelling bags, weekend bags, trunks, trunks for
storing shoes, purses, wallets, clutch bags, travel wallets,
luggage tags, luggage label holders, cosmetic bags, make-up
bags, vanity bags, vanity cases not fitted, pouches, carrying
cases, bags, shoe bags, textile shopping bags, backpacks,
;garment bags, beach bags, briefcases, suitcases, attaché cases
cases of leather or leather board or imitation leather; key cases,
key bags, key wallets; card cases; card holders, credit card
holders, debit card holders, bank card holders, business card
cases; document cases; hat boxes made of leather or imitations
of leather; parasols, umbrellas, walking sticks; parts and fittings
for the aforesaid goods; laces (leather): leashes; collars and
leads for animals; garments and clothing for pets.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003458541
Claim Date: 16/01/2020
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
18
الصنف
١٧٠٢٦٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب حمل لجميع األغراض ،محافظ ،حقائب يد ،حقائب تحمل على الظھر ،حقائب الشاطئ،
حقائب رياضية ،حقائب وعلب مستحضرات تجميل تباع فارغة ،مظالت

17/05/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170263
Class
18

Trademark

Goods/Services
All-purpose carrying bags; wallets; purses; backpacks; beach
;bags; sport bags; toiletry and cosmetic cases sold empty
umbrellas
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كونستركشن ريسيريش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

& Construction Research
Technology GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg,
Germany

دكتور  -البيرت  -فرانك  -ستريت  ,٣٢تروستبيرغ ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٩٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد وعناصر البناء واإلنشاء غير المعدنية.

الصنف

07/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

19

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170199
Class
19

Trademark

Goods/Services
Building and construction materials and elements, not of metal.
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كونستركشن ريسيريش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

& Construction Research
Technology GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg,
Germany

دكتور  -البيرت  -فرانك  -ستريت  ,٣٢تروستبيرغ ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد وعناصر البناء واإلنشاء غير المعدنية.

الصنف

07/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

19

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170200
Class
19

Trademark

Goods/Services
Building and construction materials and elements, not of metal.
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL-asalah
Electromechanic
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-king Abdullah ST, P.O.Box:
144241, 11821
Applicant for
P.O.Box 144241 -11821 amman-king
Correspondence
Abdullah ST
Trademark
170277
Class
19

Goods/Services
building materials (non-metallic),non-metallic rigid pipes for
building asphalt ,pitch and bitumen, ponmetallic consportable,
buildings monuments, not of metal,
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (map system)if used
separately from the mark

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االصالة لاللكتروميكانيك

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٤٤٢٤١:ب. ص، شارع الملك عبدﷲ الثاني-عمان
١١٨٢١
شارع الملك عبدﷲ الثاني- عمان١١٨٢١ -١٤٤٢٤١ ب.ص
19

الصنف

١٧٠٢٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بيتومين) مباني,اسفلت وزفت وقار, مواد بناء غير معدنية ;انابيب صلبة غير معدنية للمباني
 نصب تذكارية غير معدنية,غير معدنية قابله للنقل
(mep system) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

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

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France

 ،٢ريو دو بونت-نيوف  ٧٥٠٠١باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٦٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األثاث المكتبي؛ اللوازم المكتبية )أثاث(؛ الرفوف المكتبية )أثاث(؛ الكراسي التي تعد أثاثا ً
للمكاتب؛ أثاث المنازل والمكاتب والحدائق؛ أثاث الجلوس؛ المقاعد التي يمكن تمديدھا
)الكراسي(؛ كراسي بأذرع للمكاتب؛ الكراسي المكتبية؛ كراسي المناسبات؛ مساند للرأس
للتحسين من وضعية الجلوس؛ المقاعد؛ الكراسي القابلة للطي؛ كراسي االسترخاء؛ الكراسي
الطويلة؛ كراسي غرف تناول الطعام؛ كراسي المؤتمرات؛ الكراسي الدوارة؛ الكراسي
الھزازة؛ الكراسي القابلة للنفخ؛ الكراسي القابلة للطي؛ الكراسي ذات القاعدة؛ كراسي
االسترخاء ]أثاث[؛ الكراسي ذات العجالت؛ الكراسي ذات اإلطارات؛ المقاعد القماشية
المحشوة؛ الكراسي ذات األذرع المنخفضة؛ طاوالت غرفة الطعام؛ الطاوالت؛ طاوالت
المكاتب؛ المناضد؛ الطاوالت القابلة للطي؛ الطاوالت المعدنية؛ الطاوالت ذات القاعدة؛
الطاوالت )أثاث(؛ طاوالت القھوة؛ الطاوالت الصغيرة؛ طاوالت المؤتمرات؛ الطاوالت ذات
الجوانب القابلة للطي؛ المكاتب والطاوالت؛ طاوالت المطابخ؛ طاوالت الرسم؛ طاوالت
الحاسوب؛ الطاوالت المستخدمة في الحدائق؛ طاوالت النزھات؛ منصات تغيير ثياب الرضع
المعلقة على الجدار؛ كراسي لألطفال؛ مقاعد لألطفال؛ مقاعد معدنية؛ الكراسي الطويلة
]أثاث[؛ المقاعد الطويلة )األثاث(؛ المقاعد المعدنية؛ مكاتب ذات غطاء منزلق؛ المناضد
المحمولة؛ مناضد توضع فوق الحضن؛ طاوالت الكتابة المحمولة؛ الطاوالت المضافة )أثاث(؛
المكاتب القابلة لتعديل ارتفاعھا؛ مكاتب الوقوف؛ الكراسي ذات الذراعين؛ كراسي إسترخاء
بأذرع؛ األرائك؛ أسرة ديفان؛ أرائك الجدران؛ أرائك للتمدد؛ أرائك االسترخاء الطويلة؛ أسرة
لألطفال؛ األسرة القابلة للطي؛ األسرية القابلة للتعديل؛ المقاعد المستديرة؛ األسرة القابلة
للنقل؛ األسرة الخشبية؛ قطع األثاث التتي تحول إلى أسرة؛ األسرة التي تتضمن فرشات
نابضة؛ أسرة لألطفال مصنوعة من القماش على شكل أكياس نوم؛ األسرّ ة وشراشف األسرة
والفرشات والمخدات والوسائد؛ أثاث األطفال؛ رفوف كونھا أثاث للحضانات؛ األراجيح
المعلقة؛ الستائر ]أثاث[؛ األثاث الخارجي؛ أثاث الحدائق؛ أثاث بالستيكي للحدائق؛ أثاث
الحدائق المصنوع من الحديد؛ أثاث الحدائق المصنوع من األلمنيوم؛ أثاث الحدائق المصنوع
من الخشب؛ أثاث غرف المعيشة؛ خزائن لغرف النوم؛ أثاث غرف النوم؛ أثاث غرف النوم
المثبت؛ شراشف األسرة ،باستثناء البياضات؛ طاوالت توضع بجانب االسرة؛ خزائن الزينة
)أثاث(؛ خزائن التخزين المصنوعة من الخشب؛ خزائن التخزين المصنوعة من البالستيك؛
مساند الكتب ]أثاث[؛ خزائن الكتب؛ كراسي الحانات الطويلة؛ أسرّ ة الشواطئ؛ أسرة الشاطئ
التي تضم زجاجا ً أمامياً؛ إطارات مرايا؛ مرايا الزينة

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٥١٨٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/١٦ :

14/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

20

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170168
Class
20

Trademark

Goods/Services
Office furniture; Office requisites [furniture]; Desk racks
[furniture]; Chairs being office furniture; Furniture for house,
office and garden; Seating furniture; Recliners [chairs]; Office
armchairs; Drafting chairs; Banqueting chairs; Headboard for
;sitting position; Seats; Deck chairs; Reclining chairs; Stools
Dining chairs; Conference chairs; Swivel chairs; Rocking
;chairs; Inflatable chairs; Convertible chairs; Pedestal chairs
Recliners [furniture]; Chairs with castor wheels; Chairs on skid
frames; Bean bag chairs; Low armless fireside chairs; Dining
;room tables; Tables; Office tables; Worktables; Folding tables
;Tables of metal; Trestle tables; Tables [furniture]; Coffee tables
End tables; Conference tables; Drop-leaf tables; Desks and
tables; Kitchen tables; Drafting tables; Computer tables; Tables
for use in gardens; Picnic tables; Wall-mounted baby changing
;platforms; Babies' chairs; Seats for children; Seats of metal
;Benches [furniture]; High seats [furniture]; Metal bench seats
Roll-top desks; Portable desks; Lap desks; Mobile writing
;desks; Modular desks [furniture]; Desks of adjustable height
Standing desks; Armchairs; Reclining armchairs; Sofas; Divan
;beds; Wall sofas; Extendible sofas; Love seats; Children's beds
;Foldaway beds; Adjustable beds; Pouffes; Transportable beds
Wooden beds; Furniture being convertible into beds; Beds
incorporating inner sprung mattresses; Children's beds made of
cloth in the form of a bag; Beds, bedding, mattresses, pillows
and cushions; Furniture for children; Shelves being nursery
; furniture; Porch swings; Screens [furniture]; Outdoor furniture
Lawn furniture; Plastic furniture for gardens; Garden furniture
made of metal; Garden furniture made of aluminium; Garden
;furniture manufactured from wood; Living room furniture
Cupboards for bedrooms; Bedroom furniture; Fitted bedroom
furniture; Bedding, except linen; Bedside tables; Dressers
[furniture]; Storage chests made of wood; Storage chests made
of plastic; Book rests [furniture]; Bookcases; Barstools; Beach
;beds; Beach beds incorporating wind shields; Mirror frames
Decorative mirrors
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4551823
Claim Date: 16/05/2019
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Date of

07/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jordanian Hospitalty for
General Supplies LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman , Almoqableen , P.O.Box: 110205,
11110
Applicant for
P.O.Box 110205 -11110 Amman ,
Correspondence
Almoqableen
Trademark
170132
Class
21

Goods/Services
Household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); combs and sponges; brushes
(except paint brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes, steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glssware procelain and
earthenware not included in other classes
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use the common word separately from the
mark

07/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الضيافة االردنية للتجھيزات العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١١٠٢٠٥:ب. ص،  ش ھبار بن االسود،  المقابلين، عمان
١١١١٠
 ش ھبار بن،  المقابلين،  عمان١١١١٠ -١١٠٢٠٥ ب.ص
االسود
21
الصنف
١٧٠١٣٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فرش.ادوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ؛ أمشاط وإسفنج
(عدا فرش التلوين أو الدھان )مواد صنع الفرش؛ أدوات تنظيف؛ سلك صلب
 عدا الزجاج المستعمل في,للجلي؛ زجاج غير مشغول أو نصف مشغول
المباني) أو زجاجية واواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في
.(الفنات األخرى
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي الحق المطلق باستعمال )سنتر( اذا ظھرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

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

لويس فايتون ماليتير
االردن
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France

 ،٢ريو دو بونت-نيوف  ٧٥٠٠١باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٢٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االعمال الفنية المصنوعة من الخزف والسيراميك واألواني الخزفية ومن الصلصال أو
الزجاج ،أواني التقديم )أطباق(؛ األواني الزجاجية )أوعية(؛ زبديات الحساء؛ أطقم تقديم
الشاي )أواني مائدة(؛ أطقم تقديم القھوة )أواني مائدة(؛ أعواد األكل ،أطقم طناجر الطبخ؛
وفراشي الحالقة؛ حماالت لفراشي الحالقة؛ الفراشي أللبسة القدم؛ حارقات العطور؛ األواني
الزجاجية للمشروبات؛ المزھريات؛ شمعدانات؛ معدات المساعدة الرتداء األحذية؛ المناصب
ثالثية القوائم ]أواني مائدة[؛ قوالب األحذية؛ قوالب توسيع األحذية؛ طفايات شموع؛ مطاحن
المطبخ غير الكھربائية؛ حقائب مواد الزينة؛ سالل النزھات المجھزة ،بما في ذلك األطباق؛
فتاحات القناني الكھربائية وغير الكھربائية ،فتاحات سدادات الفلين؛ ألواح التقطيع للمطبخ؛
علب مساحيق التجميل؛ علب حفظ ملح؛ أدوات المائدة ،أواني الطبخ واألوعية الستخدام
المطبخ أو االستخدام المنزلي؛ قناني العطور؛ جرار العطارة؛ جرار المطبخ )ليست من
المعادن النفيسة(؛ أواني األزھار من المعادن النفيسة؛ مزھريات أرضية حجرية؛ مزھريات
األزھار؛ مزھريات الزھور؛ مزھريات أرضية زجاجية؛ جرار من الفخار؛ جرار أرضية من
الطين؛ األوعية الفخارية؛ المزھريات الزجاجية؛ مزھريات األزھار الخاصة بالطقوس

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٥١٨٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/١٦ :

14/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170120
Class
21

Trademark

Goods/Services
Works of art of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or
glass, services (dishes); Glasses [receptacles]; Soup bowls; Tea
services [tableware]; Coffee services [tableware]; Chopsticks,
Cooking pot sets; Shaving brushes; Stands for shaving
;brushes; Brushes for footwear; Perfume burners; Decanters
Vases; Candelabra [candlesticks]; Shoe horns; Trivets [table
utensils]; Shoe trees; Boot trees; Candle extinguishers; Kitchen
grinders, non-electric; Toilet cases; Fitted picnic baskets,
including dishes; Bottle openers, electric and non-electric,
;Corkscrews ; Cutting boards for the kitchen; Powder compacts
Salt cellars; Tableware, cookware and containers for kitchen or
household purposes; Perfume bottles; Apothecary jars; Kitchen
;urns [not of precious metal]; Flower bowls of precious metal
;Stone floor vases; Floor vases; Flower vases; Glass floor vases
;Earthenware jars; Clay floor vases; Earthen pots; Glass vases
Ritual flower vases
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4551823
Claim Date: 16/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

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

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France

 ،٢ريو دو بونت-نيوف  ٧٥٠٠١باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٦٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنسوجات والبضائع النسيجية غير الواردة في فئات أخرى؛ أغطية األسرّ ة والطاوالت؛
اللحافات )شراشف(؛ حصائر السفر )وشاحات تغطي األرجل عند الجلوس(؛ بياضات
لالستعمال المنزلي؛ أغطية للوسائد؛ بياضات لألسرّ ة؛ أغطية األسرة؛ المالءات )منسوجات(؛
أغطية مزخرفة للمخدات؛ مالحف الريش؛ بياضات الحمامات عدا عن المالبس؛ مناشف
االستحمام الكبيرة؛ المناشف النسيجية؛ قفازات االستحمام؛ اغطية الطاوالت غير الورقية؛
شراشف الطاوالت غير الورقية؛ مناديل الطاوالت النسيجية؛ مفارش تحديد مكان الجلوس من
النسيج؛ المحارم النسيجية؛ الرقع النسيجية؛ بطانيات اللف؛ المعلقات الجدارية النسيجية؛
المفارش القماشية؛ الرايات النسيجية؛ لحف مصنوعة من زغب البط الناعم ]أغطية من
الزغب[؛ الشعارات القماشية؛ مناشف الغولف؛ مناشف لليدين؛ مناشف للرضع؛ مناشف
للمطبخ؛ أكياس المخدات؛ بطانيات للرضع؛ بطانيات من الحرير؛ القطع النسيجية التي توضع
تحت األطباق؛ أغطية إضافية للطاوالت مصنوعة من النسيج؛ البطانيات الصوفية؛ األنسجة
وبدائل األنسجة؛ ستائر من النسيج أو البالستيك؛ أكياس النوم
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٥١٨٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/١٦ :

14/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

24

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170166
Class
24

Trademark

Goods/Services
Textiles and textile goods, not included in other classes; bed
and table covers; comforters [bedding]; travelling rugs [lap
robes]; household linen; covers for cushions; bed linen; bed
covers; sheets [textile]; pillow shams; duvet covers; bath linen,
;except clothing; large bath towels; towels of textile; bath mitts
table linen, not of paper; tablecloths, not of paper; table napkins
of textile; place mats of textile; handkerchiefs of textile; labels
of textile; swaddling blankets; wall hangings of textile; cloth
doilies; bunting of textile; eiderdowns [down coverlets]; cloth
pennants; golf towels; hands towels; hooded towels; Kitchen
towels; pillowcases; receiving blankets; silk blankets; individual
;place mats of textile; tablecloths of textile; woollen blankets
;textiles and substitutes for textiles; curtains of textile or plastic
sleeping bags
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4551823
Claim Date: 16/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

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

لينيير دو بيكاردي بي سي
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Lainiere De Picardie BC
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Buire Courcelles, 80200 Peronne France

بير – كورسيل ٨٠٢٠٠ ،بيرون ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٢٣

الصنف

Applicant for
Correspondence

24

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األقمشة ،البطانات الداخلية ،البطانات )في القماش( ،أقمشة بطانة حرارية الصقة للمالبس،
األقمشة والمواد غير المنسوجة ،األقمشة الالصقة التي تلصق بواسطة الحرارة ،األقمشة
التي تغلق بالحرارة ،النسيج التعزيز للمالبس ،األقمشة والمواد النسيجية للمالبس ،أقمشة
للتنجيد ،األقمشة والمواد النسيجية للمالبس ذات الخواص المنظمة للحرارة؛ البطانات
الداخلية للياقات التي تلصق بالحرارة ،األكمام وربطات الحنجرة للقمصان والبالئز؛ البطانات
الداخلية المصنوعة من األلياف الطبيعية أو االصطناعية؛ البطانات الداخلية للقمصان ،ياقات
القمصان وبضائع المالبس؛ أقمشة القنب؛ أقمشة التبطين أللبسة القدم؛ األقمشة أللبسة القدم؛
أقمشة األلياف الزجاجية لالستخدام النسيجي؛ األقمشة الصوفية؛ األلياف الصوفية ،أقمشة
الكتان ،المنسوجات غير المحبوكة؛ بياضات لألسرّ ة؛ أغطية مزخرفة للمخدات؛ أغطية
الفرشات وأغطية المخدات؛ أقمشة للتنجيد؛ األقمشة لألثاث والمقاعد.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٦٦٢٢٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٩ :

24/12/2019

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170223
Class
24

Trademark

Goods/Services
Fabrics, interlinings, linings (in cloth), thermo-adhesive lining
fabrics for clothing, fabrics and non-woven material, adhesive
fabrics for application by heat, heat-sealing fabrics,
reinforcement fabric for clothing, fabrics and textile materials
for clothing, upholstery fabrics, fabrics and textile materials for
clothing having thermal-regulating properties; thermo-adherent
interlining for collars, cuffs and throat bands for shirts and
;blouses; interlinings made of natural or synthetic fibers
interlining for shirts, shirt collars and articles of clothing; hemp
;cloths; lining fabrics for footwear; fabrics for footwear
fiberglass fabrics for textile use; woolen cloths; woolen fabrics,
;linen fabrics, non-woven textiles; bed linen; pillow shams
mattress covers and pillow covering; upholstery fabrics; cloth
for furniture and seats.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4566228
Claim Date: 09/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

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

لينيير دو بيكاردي بي سي
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Lainiere De Picardie BC
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Buire Courcelles, 80200 Peronne France

بير – كورسيل ٨٠٢٠٠ ،بيرون ،فرنسا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٤٩

الصنف

Applicant for
Correspondence

24

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األقمشة ،البطانات الداخلية ،البطانات )في القماش( ،أقمشة بطانة حرارية الصقة للمالبس،
األقمشة والمواد غير المنسوجة ،األقمشة الالصقة التي تلصق بواسطة الحرارة ،األقمشة
التي تغلق بالحرارة ،النسيج التعزيز للمالبس ،األقمشة والمواد النسيجية للمالبس ،أقمشة
للتنجيد ،األقمشة والمواد النسيجية للمالبس ذات الخواص المنظمة للحرارة؛ البطانات
الداخلية للياقات التي تلصق بالحرارة ،األكمام وربطات الحنجرة للقمصان والبالئز؛ البطانات
الداخلية المصنوعة من األلياف الطبيعية أو االصطناعية؛ البطانات الداخلية للقمصان ،ياقات
القمصان وبضائع المالبس؛ أقمشة القنب؛ أقمشة التبطين أللبسة القدم؛ األقمشة أللبسة القدم؛
أقمشة األلياف الزجاجية لالستخدام النسيجي؛ األقمشة الصوفية؛ األلياف الصوفية ،أقمشة
الكتان ،المنسوجات غير المحبوكة؛ بياضات لألسرّ ة؛ أغطية مزخرفة للمخدات؛ أغطية
الفرشات وأغطية المخدات؛ أقمشة للتنجيد؛ األقمشة لألثاث والمقاعد.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٦٤٦٩٦ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٣ :

24/12/2019

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170149
Class
24

Trademark

Goods/Services
Fabrics, interlinings, linings (in cloth), thermo-adhesive lining
fabrics for clothing, fabrics and non-woven material, adhesive
fabrics for application by heat, heat-sealing fabrics,
reinforcement fabric for clothing, fabrics and textile materials
for clothing, upholstery fabrics, fabrics and textile materials for
clothing having thermal-regulating properties; thermo-adherent
interlining for collars, cuffs and throat bands for shirts and
;blouses; interlinings made of natural or synthetic fibers
interlining for shirts, shirt collars and articles of clothing; hemp
;cloths; lining fabrics for footwear; fabrics for footwear
fiberglass fabrics for textile use; woolen cloths; woolen fabrics,
;linen fabrics, non-woven textiles; bed linen; pillow shams
mattress covers and pillow covering; upholstery fabrics; cloth
for furniture and seats.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4564696
Claim Date: 03/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

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

لينيير دو بيكاردي بي سي
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Lainiere De Picardie BC
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Buire Courcelles, 80200 Peronne France

بير – كورسيل ٨٠٢٠٠ ،بيرون ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٨٧

24/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

24

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األقمشة والبطانات الداخلية والبطانات )في القماش( وأقمشة بطانة حرارية الصقة للمالبس
واألقمشة والمواد غير المنسوجة واألقمشة الالصقة التي تلصق بواسطة الحرارة واألقمشة
التي تغلق بالحرارة والنسيج لتعزيز للمالبس واألقمشة والمواد النسيجية للمالبس وأقمشة
للتنجيد واألقمشة والمواد النسيجية للمالبس ذات الخواص المنظمة للحرارة؛ البطانات
الداخلية للياقات التي تلصق بالحرارة واألكمام وربطات الحنجرة للقمصان والبالئز؛ البطانات
الداخلية المصنوعة من األلياف الطبيعية أو االصطناعية؛ البطانات الداخلية للقمصان وياقات
القمصان وبضائع المالبس؛ أقمشة القنب؛ أقمشة التبطين أللبسة القدم؛ األقمشة أللبسة القدم؛
أقمشة األلياف الزجاجية لالستخدام النسيجي؛ األقمشة الصوفية؛ األلياف الصوفية ،أقمشة
الكتان والمنسوجات غير المحبوكة؛ بياضات لألسرّ ة؛ أغطية مزخرفة للمخدات؛ أغطية
الفرشات وأغطية الوسائد أو حافظات الوسائد أو األغطية الحافظة للوسائد؛ أقمشة للتنجيد؛
األقمشة لألثاث والمقاعد.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170187
Class
24

Trademark

Goods/Services
Fabrics, interlinings, linings (in cloth), thermo-adhesive lining
fabrics for clothing, fabrics and non-woven material, adhesive
fabrics for application by heat, heat-sealing fabrics,
reinforcement fabric for clothing, fabrics and textile materials
for clothing, upholstery fabrics, fabrics and textile materials for
clothing having thermal-regulating properties; thermo-adherent
interlining for collars, cuffs and throat bands for shirts and
;blouses; interlinings made of natural or synthetic fibers
interlining for shirts, shirt collars and articles of clothing; hemp
;cloths; lining fabrics for footwear; fabrics for footwear
fiberglass fabrics for textile use; woolen cloths; woolen fabrics,
;linen fabrics, non-woven textiles; bed linen; pillow shams
mattress covers and pillow covering or pillow cases or pillow
slips; upholstery fabrics; cloth for furniture and seats.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

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

لينيير دو بيكاردي بي سي
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Lainiere De Picardie BC
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Buire Courcelles, 80200 Peronne France

بير – كورسيل ٨٠٢٠٠ ،بيرون ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٣٦

الصنف

Applicant for
Correspondence

24

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األقمشة ،البطانات الداخلية ،البطانات )في القماش( ،أقمشة بطانة حرارية الصقة للمالبس،
األقمشة والمواد غير المنسوجة ،األقمشة الالصقة التي تلصق بواسطة الحرارة ،األقمشة
التي تغلق بالحرارة ،النسيج التعزيز للمالبس ،األقمشة والمواد النسيجية للمالبس ،أقمشة
للتنجيد ،األقمشة والمواد النسيجية للمالبس ذات الخواص المنظمة للحرارة؛ البطانات
الداخلية للياقات التي تلصق بالحرارة ،األكمام وربطات الحنجرة للقمصان والبالئز؛ البطانات
الداخلية المصنوعة من األلياف الطبيعية أو االصطناعية؛ البطانات الداخلية للقمصان ،ياقات
القمصان وبضائع المالبس؛ أقمشة القنب؛ أقمشة التبطين أللبسة القدم؛ األقمشة أللبسة القدم؛
أقمشة األلياف الزجاجية لالستخدام النسيجي؛ األقمشة الصوفية؛ األلياف الصوفية ،أقمشة
الكتان ،المنسوجات غير المحبوكة؛ بياضات لألسرّ ة؛ أغطية مزخرفة للمخدات؛ أغطية
الفرشات وأغطية المخدات؛ أقمشة للتنجيد؛ األقمشة لألثاث والمقاعد.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٦٦٢٣٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٩ :

24/12/2019

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170136
Class
24

Trademark

Goods/Services
Fabrics, interlinings, linings (in cloth), thermo-adhesive lining
fabrics for clothing, fabrics and non-woven material, adhesive
fabrics for application by heat, heat-sealing fabrics,
reinforcement fabric for clothing, fabrics and textile materials
for clothing, upholstery fabrics, fabrics and textile materials for
clothing having thermal-regulating properties; thermo-adherent
interlining for collars, cuffs and throat bands for shirts and
;blouses; interlinings made of natural or synthetic fibers
interlining for shirts, shirt collars and articles of clothing; hemp
;cloths; lining fabrics for footwear; fabrics for footwear
fiberglass fabrics for textile use; woolen cloths; woolen fabrics,
;linen fabrics, non-woven textiles; bed linen; pillow shams
mattress covers and pillow covering; upholstery fabrics; cloth
for furniture and seats.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4566234
Claim Date: 09/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ھيونداي موتور كومباني

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

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢ھيوليونج – رو ،سيوتشو – جو ،سيؤول ،جمھورية
كوريا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
24
الصنف
١٧٠٢٩٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بطانيات متدلية للركبتين ،بطانيات لالستخدام الخارجي ،بطانيات الرمي ،مناشف جولف،
بطانيات قابلة لعكسھا ،مناشف من نسيج ،مناديل من نسيج.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٤٤-٢٠١٩-٤٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٦ :

20/02/2020
HYUNDAI MOTOR
COMPANY

Date of

Applicant Name:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170293
Class
24

Trademark

Goods/Services
Lap blankets; blankets for outdoor use; blanket throws; golf
towels; reversible blankets; towels of textile; handkerchiefs of
textile.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189944
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

08/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نور المدينة للتجارة

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:

nour madina for trading
co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street
irbid/al hassan industry city,
P.O.Box: 323, 77110

المدينة/الشارع اربد/مدينة الحسن الصناعية ،
ص.ب٧٧١١٠ ,٣٢٣:
ص.ب  ٧٧١١٠ -٣٢٣المدينة/الشارع
الصناعية
١٧٠٠٧٩

08/07/2020

Date of

اربد/مدينة الحسن
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بياضات حمام)عدا المالبس( ,بطانيات لالسره,شراشف,قماش الدبياج,اغطيةللوسائد ,اغطية
للمخدات,بياضات مقلمة,بسط,مناشف للوجه من النسيج,بياضات اغطية لالسرة,قماش
بياضات ,اغطية للفراش,اغطية للمخدات,اكياس للمخدات ,لحف,اقمشة الغطية الفراش
)بياضات(

irbid/al
24

Applicant for
P.O.Box 323 -77110 city/street
Correspondence
hassan industry city
Trademark
170079
Class
24

Goods/Services
Bath Line expect clothing,bed
blankets,bedspreads,brocades, covers for cushions,cushions
covers for ,diappered line ,drugget,face towels of textile,line
bed,linem cloth,oillow shams,pillowcases,quitls,tick line
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تاريخ ايداع الطلب:

14/07/2019

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

ريسينس اس بيه ايه اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Resense SPA SA
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address rue de la Cité 3, 1204 Genève, Switzerland

رو دو ال سيتيه  ١٢٠٤ ،٣جينيف ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٣٠

14/07/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس؛ وتحديدا :االحذية والقبعات والقمصان ذات األكمام القصيرة والقمصان الفضفاضة
والبلوفرات والقمصان واألردية السروالية )األفرول( والفساتين والتنانير والسراويل والقبعات

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170230
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing; namely, shoes and hats, t-shirts, sweat-shirts, pullovers, shirts, overalls, dresses, skirts, pants and caps
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

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

باتا براندز اس ايه
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BATA BRANDS SA
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenue d’Ouchy 61 1006 Lausanne,
Switzerland

افينيو دوتشي  ١٠٠٦ ٦١لوزان ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٢٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األحذية ،الجزمات ،األحذية الرياضية الخفيفة ،الجوارب.

24/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170127
Class
25

Trademark

Goods/Services
.Shoes, Boots, Sneakers; socks
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تاريخ ايداع الطلب:

04/02/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
25
الصنف
١٧٠٠٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس وبالتحديد مالبس علوية وتحتية ،فساتين ،مالبس قطنية مريحة للبس المنزلي،
ملبوسات داخلية وبالتحديد حامالت الصدر والمالبس الداخلية والمالبس الداخلية التحتية
النسائية والمالبس التحتية النسائية والسراويل التحتية والسراويل الداخلية القصيرة الرجالية
والسراويل الداخلية الطويلة الرجالية والمالبس الداخلية العلوية النسائية والمالبس العلوية
بدون اكمام والمالبس الداخلية الطويلة النسائية ومالبس النوم والبيجامات )مالبس النوم(
والقمصان وقمصان النوم والسراويل والسراويل القصيرة والعباءات المنزلية وأرواب الحمام
وقمصان النوم ومشدات الجسم واحزمة لشد الجوارب النسائية والمشدات كقطع مالبس
اساسية ،األخفاف ،أقنعة النوم ،الجوارب النسائية ،لباس القدم ،أغطية الرأس ،جوارب،
أحزمة.

04/02/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170090
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Clothing, namely, tops and bottoms; dresses; loungewear
intimate apparel, namely, bras, underwear, lingerie,
undergarments, panties, boxer shorts and boxer briefs,
camisoles, tank tops, slips, sleepwear, pajamas, shirts, sleep
shirts, pants, shorts, leisure gowns, robes, nightgowns,
;shapewear, garter belts, corsets being foundation garments
;slippers; sleep masks; hosiery; footwear; headwear; socks
belts.
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ھيونداي موتور كومباني

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

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١٢ھيوليونج – رو ،سيوتشو – جو ،سيؤول ،جمھورية
كوريا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
25
الصنف
١٧٠٠٣٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أحذية جولف ،مسامير ألحذية الجولف ،براغي ألحذية الجولف ،حقائب مھيأة خصوصا
ألحذية الجولف ،مرابط جولف ،أحذية قيادة ،قمصان للعب الجولف ،تيشيرتات جولف ،تنانير
جولف ،سراويل للجولف ،سترات للجولف ،مالبس للجولف ،قبعات للجولف ،أحذية ،مالبس،
قبعات ،أحزمة ]مالبس[ ،جوارب ،أقنعة وجه للشتاء )مالبس(.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٤٥-٢٠١٩-٤٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٦ :

20/02/2020
HYUNDAI MOTOR
COMPANY

Date of

Applicant Name:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170037
Class
25

Trademark

Goods/Services
Golf shoes; spikes for golf shoes; studs for golf shoes; bags
specially adapted for golf shoes; golf cleats; driving shoes; golf
;jumpers; golf shirts; golf skirts; golf trousers; golf vests
;]golfwear; golf caps; footwear; clothing; hats; belts [clothing
socks; winter face masks(clothing).
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189945
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

23/02/2020

اسم طالب التسجيل:

أسالنالر أياكابي سانايي تيجاريت ليميتد شيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ASLANLAR AYAKKABI
SANAYI TICARET LIMITED
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sefakoy Sogutlucesme Mah. 1. Fevzi
Cakmak Cd. No:14 Kucukcekmece
ISTANBUL / TURKEY

سيفاكوي سوجوتلوسيسمي ماه .١ .فيفزي كاكماك سي دي.
رقم ١٤:كوكوكسيكميس إسطنبول  /تركيا
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٢٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

23/02/2020

Date of

25

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170290
Class
25

Goods/Services
Clothing, footwear, headgear
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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
25
الصنف
١٧٠٠٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس ،ألبسة القدم ،أغطية الرأس ،اكسسوارات للمالبس وبالتحديد األحزمة والقفازات.

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
170095
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing; footwear; headgear; accessories for clothing, namely,
belts and gloves.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

اسم طالب التسجيل:

فلو ماجازاسيليك في إي بازارالما انونيم سيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ميركيز ماه .تاسوكاجي كات .رقم ٢٤:كيه ٣:ماھموتبي
باجسيلير اسطنبول تركيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
25
الصنف
١٧٠٢٥٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أثواب كھنوتية ،الجزمات القصيرة ،المراييل ]مالبس[ ،ربطات العنق الحريرية ،سراويل
الرضع )مالبس تحتية( ،المناديل المزركشة ]مناديل[ ،أرواب االستحمام ،صنادل االستحمام،
شباشب االستحمام ،أغطية الرأس لإلستحمام ،ألبسة السباحة ،ثياب السباحة ،سراويل
السباحة القصيرة ،مالبس الشاطئ ،أحذية للشاطئ ،األحزمة ]مالبس[ ،القبعات المسطحة
المستديرة ،مريالت لألطفال ،غير الورقية ،مريالت ذات أكمام لألطفال ،غير الورقية،
وشاحات )ربطات عنق( ،مشدات الصدر والبطن ]مالبس داخلية[ ،السراويل الداخلية النسائية
المزينة )مالبس داخلية( ،األجزاء العلوية للجزم ،أحذية الرياضة ،الجزمات ،السراويل
القصيرة الداخلية ،حماالت السراويل ،حماالت الصدر النسائية ،البنطلونات النسائية الضيقة،
القمصان النسائية الداخلية القصيرة ،حواف القبعات األمامية ،القبعات ]أغطية للرأس[،
الرداءات الطويلة ،مالبس ممارسة التمارين البدنية ،مالبس من الجلد المقلد ،المالبس
الجلدية ،المالبس ،المعاطف ،ياقات ]مالبس[ ،المالبس المكونة من أكثر من قطعة )ألبسة(،
مشدات للنساء ،مشدات الخصر ]تلبس تحت الثياب[ ،أزرار األكمام ،مالبس راكبي الدراجات،
ياقات قابلة للفك ،واقيات المالبس ،الفساتين ،األرواب النسائية ،أغطية لألذنين ]مالبس[،
األحذية أو الصنادل المصنوعة من األلياف العشبية ،صدارات لصيد السمك ،لوازم معدنية
أللبسة القدم ،جزمات لكرة القدم ،أحذية لكرة القدم ،أغطية تدفأة األقدام ،غير المدفأة
كھربائيا ،األجزاء العلوية من ألبسة القدم ،ألبسة القدم ،شاالت الفراء ،المالبس من الفراء،
الثياب المصنوعة من قماش الغبردين ،أحزمة السراويل ،طماقات للكاحل ،الواقيات المطاطية
لألحذية ،أربطة للجوارب ،مشدات الجسم ،القفازات ]مالبس[ ،أحذية مطاطية لمارسة
التمارين البدنية ،أحذية ممارسة التمارين البدنية ،مراييل تصفيف الشعر ،األحذية ذات الرقبة
القصيرة ،أطر ]ھياكل[ قبعات ،القبعات ،أربطة الرأس ]مالبس[ ،أغطية للرأس ،كعاب
لألحذية ،كعاب للجوارب الطويلة ،كعوب لألحذية ،القلنسوات )مالبس( ،الجوارب الطويلة،
النعال الداخلية ،السترات ]مالبس[ ،قمصان صوفية ]مالبس[ ،بدالت لعبة الجودو ،فساتين
بلوز ،الكنزات ،بدالت لعبة الكاراتيه ،الثوب الياباني الفضفاض ،السراويل الداخلية ،المالبس
المحبوكة )ألبسة( ،األحذية ذات الرباطات ،مالبس األطفال حديثي الوالدة ،المالبس الضيقة
)أغطية للساق( ،السراويل الضيقة )أغطية للساق( ،السراويل الضيقة )سراويل( ،وثياب
الرقص والرياضة الداخلية ،األزياء الموحدة ،األوشحة التي توضع على الذراع ،طرحات،
مالبس للحفالت التنكرية ،تاج األسقف ]قبعة[ ،القفازات بدون أماكن لألصابع ،أحزمة للنقود
]مالبس[ ،مالبس سائقي الدراجات النارية ،أوشحة الرقبة )وشاحات( ،أغطية لتدفئة األذنين
]مالبس[ ،أوشحة الرقبة )وشاحات( ،ربطات العنق ،مستلزمات منع االنزالق لألحذية،
المالبس الخارجية ،مالبس العمل الكاملة بكونھا قطعة واحدة ،المعاطف التي ترتدى فوق
المالبس ،البيجامات ،السروايل النسائية الداخلية ،السروايل ،المالبس الورقية ،القبعات
الورقية )مالبس( ،السترات ذات القلنسوات ،الوشاحات التي توضع على الكتفين ،المعاطف
المبطنة ،التنانير التحتية ،فساتين قصيرة ذات شباحات ،مناديل الجيب المربعة ،جيوب
المالبس ،المعاطف الشبيھة بالعباءات ،الكنزات ،البيجامات ،المالبس الجاھزة ،البطانات

15/03/2020

Date of

Applicant Name:

FLO MAGAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Merkez Mah. Tasocagi Cad. No:24 Kat:3
Mahmutbey Bagcilar Istanbul TURKEY
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170252
Class
25

Trademark

Goods/Services
Albs; ankle boots; aprons [clothing]; ascots; babies' pants
[underwear]; bandanas [neckerchiefs]; bath robes; bath
sandals; bath slippers; bathing caps; bathing drawers; bathing
suits; bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts
[clothing]; berets; bibs, not of paper; bibs, sleeved, not of
paper; boas [necklets]; bodices [lingerie]; bodies
[underclothing]; boot uppers; boots for sports; boots; boxer
shorts; braces for clothing [suspenders]; brassieres; breeches
;for wear; camisoles; cap peaks; caps [headwear]; chasubles
;clothing for gymnastics; clothing of imitations of leather
;]clothing of leather; clothing; coats; collars [clothing
;]combinations [clothing]; corselets; corsets [underclothing
;cuffs; cyclists' clothing; detachable collars; dress shields
dresses; dressing gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or
sandals; fishing vests; fittings of metal for footwear; football
;boots; football shoes; footmuffs, not electrically heated
;]footwear uppers; footwear; fur stoles; furs [clothing
;gabardines [clothing]; gaiter straps; gaiters; galoshes; garters
;girdles; gloves [clothing]; galoshes; gymnastic shoes
;hairdressing capes; half-boots; hat frames [skeletons]; hats
headbands [clothing]; headgear for wear; heelpieces for
;]footwear; heelpieces for stockings; heels; hoods [clothing
hosiery; inner soles; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; judo
;uniforms; jumper dresses; jumpers [pullovers]; karate uniforms
kimonos; knickers; knitwear [clothing]; lace boots; layettes
[clothing]; leg warmers; leggings [leg warmers]; leggings
[trousers]; leotards; liveries; maniples; mantillas; masquerade
; ;]costumes; miters [hats]; mittens; money belts [clothing
;]motorists' clothing; mufflers [neck scarves]; muffs [clothing
neck scarfs [mufflers]; neckties; non-slipping devices for
;footwear; outerclothing; overalls; overcoats; pajamas; panties
;pants; paper clothing; paper hats [clothing]; parkas; pelerines
pelisses; petticoats; pinafore dresses; pocket squares; pockets
;for clothing; ponchos; pullovers; pyjamas; ready-made clothing
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الجاھزة )أجزاء من مالبس( ،الصنادل ،ساري )لباس ھندي( ،مالبس الشاطئ التي تلف حول
الخصر ،األوشحة للبس ،األوشحة ،الشاالت ،القطع التي توضع على القمصان من جھة
الصدر ،ياقات القمصان ،القمصان ،األحذية ،القمصان ذات األكمام القصيرة ،قبعات
االستحمام ،جزمات التزلج ،قفازات التزلج ،التنانير ،السراويل القصيرة على شكل تنانير،
القبعات الضيقة ،أغطية العينين للنوم ،الشباشب ،المالبس الداخلية )مالبس تحتية( ،مالبس
العمل الكاملة بكونھا قطعة واحدة ،حماالت للجوارب ،الجوارب ،نعال ألبسة القدم ،طماقات
للكاحل ،قمصان للرياضة ،االحذية الرياضية ،قمصان الرياضة بدون أكمام ،حماالت للجوارب
الطويلة ،الجوارب النسائية الطويلة ،مسامير أحذية كرة القدم ،السترات المنسوجة من
الصوف ]مالبس[ ،البدالت ،حماالت السراويل )شباحات( ،الجوارب الماصة للعرق ،الجوارب
الطويلة الماصة للعرق ،المالبس التحتية الممتصة للعرق ،المالبس الداخلية الممتصة للعرق،
الكنزات القطنية ،بدالت السباحة ،السراويل الداخلية النسائية المزينة )مالبس داخلية(،
القمصان ذات األكمام القصيرة ،المالبس الضيقة ،القطع األمامية لألحذية ،أثواب فضفاضة،
قبعات رسمية ،المعاطف التي ترتدى فوق المالبس ،أحزمة السراويل ،السراويل ،العمامات،
المالبس التحتية ،السراويل الداخلية ،المالبس الداخلية ،أزياء موحدة ،البالينكات )جزم
محشية( ،الحجابات )مالبس( ،الستر بدون أكمام ،مظلالت العيون والوجه )ألبسة رأس(،
الستر بدون أكمام ،المالبس المضادة للبلل ،حواشي األحذية ،المالبس المضادة للبلل للتزلج
على الماء ،الخمارات ،أحذية خشبية ،أزرار األكمام ]مالبس[.
مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالسود.

;ready-made linings [parts of clothing]; sandals; saris; sarongs
;sashes for wear; scarfs; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts
;shoes; short-sleeve shirts; shower caps; ski boots; ski gloves
skirts; skorts; skull caps; sleep masks; slippers; slips
[underclothing]; smocks; sock suspenders; socks; soles for
;footwear; spats; sports jerseys; sports shoes; sports singlets
stocking suspenders; stockings; studs for football boots; stuff
;jackets [clothing]; suits; suspenders; sweat-absorbent socks
;sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing
sweat-absorbent underwear; sweaters; swimsuits; teddies
[underclothing]; tee-shirts; tights; tips for footwear; togas; top
;hats; topcoats; trouser straps; trousers; turbans; underclothing
underpants; underwear; uniforms; valenki [felted boots]; veils
[clothing]; vests; visors [headwear]; waistcoats; waterproof
;clothing; welts for footwear; wet suits for water-skiing; wimples
wooden shoes; wristbands [clothing].
Claiming orange and black colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

جيه .شو ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠ھويك بليس ،لندن ،اس دبليو  ١بيه  ١جي دبليو ،المملكة
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
25
الصنف
١٧٠٢٦٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ،األوشحة ،القفازات والقبعات واألحزمة وقبعات
السباحة ،معاطف المطر والجوارب النسائية والزنانير لالرتداء واللبس حول الجسم او على
الكتف وفساتين الزفاف واالرواب والشاالت من الفرو المقلد وأغطية لتدفئة األذنين من الفرو
المقلد وأغطية لتدفئة األذنين وقبعات الفرو المقلد ومعاطف من الفرو المقلد ،القفطانات،
مالبس سباحة ،الثياب الداخلية ،الثياب الخارجية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاءUK٠٠٠٠٣٤٥٨٥٤١ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠١/١٦ :

15/03/2020

Date of

Applicant Name:
J. Choo Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 Howick Place, London, SW1P 1GW,
United Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170268
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, footwear and headgear; scarves; gloves, hats, belts,
swimming hats; raincoats, hosiery, sashes for wear, wedding
dresses, stoles of imitation fur, muffs of imitation fur, ear muffs,
;hats of imitation fur, coats of imitation fur; kaftans; swimwear
underclothing; outerclothing.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003458541
Claim Date: 16/01/2020
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
25
الصنف
١٧٠٢٦١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس وبالتحديد مالبس السباحة ومالبس الشاطئ ومالبس علوية ومالبس سفلية وفساتين
ومالبس علوية بدون اكمام وقمصان وجاكيتات )سترات( وبناطيل )سراويل( وشورتات
)سراويل قصيره( ،لباس القدم )احذية( ،لباس الرأس )اغطية الرأس(

17/05/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170261
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, namely, swimwear, beach cover-ups, tops and
;bottoms, dresses, tank tops, shirts, jackets, pants, and shorts
footwear; headwear.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

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

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Louis Vuitton Malletier
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France

 ،٢ريو دو بونت-نيوف  ٧٥٠٠١باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٧٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ورق الجدران؛ ورق الجدران المنسوج؛ أغطية األرضيات؛ السجاد؛ معلقات الزينة الجدارية
غير المصنوعة من النسيج
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٥١٨٢٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/١٦ :

14/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

27

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170175
Class
27

Trademark

Goods/Services
;Wallpaper; textile wallpaper; floor coverings; carpets
decorative wall hangings, not of textile
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4551829
Claim Date: 16/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
27
الصنف
١٧٠٢٦٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حصائر الشاطىء

17/05/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170262
Class
27

Trademark

Goods/Services
Beach mats
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تاريخ ايداع الطلب:

07/02/2019

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

كانديا
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CANDIA
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200-216 Rue Raymond Losserand, 75014
PARIS, France,

 ٢١٦-٢٠٠رو ريمون لوسرون ٧٥٠١٤ ،باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١١٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب ومنتجات االلبان ومشروبات الحليب بنكھة الفواكه المضافة أو القھوة أو الفانيال او
بالكاكاو او الشوكوالته التي تتكون أساسا من الحليب؛ المَربى والفواكه المطبوخة بالسكر.
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة "كاندي" باحرف التينية
عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة.

07/02/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170116
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk and dairy products, milk beverages, flavored with added
fruits, coffee, vanilla, cocoa or chocolate, mainly consisting of
milk; jams, compotes.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "CANDY" whenever appearing
differently or separately from the mark.
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Date of

28/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Société des Produits
Nestlé S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland

Goods/Services
Milk-based preparations and beverages; milk substitutes; milkbased and cream-based desserts; yoghurts.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 09268/2019
Claim Date: 10/07/2019
The registration of this trademark should be in orange and
white colors according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.سوسيتيه دي برودوي نستله أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، مدينة فيفاي١٨٠٠

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170106
Class
29

28/07/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
29

الصنف

١٧٠١٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الحلوى المحضرة من الحليب، بدائل الحليب،المستحضرات و المشروبات المعدة من الحليب
. األلبان،و الكريما
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٩٢٦٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/١٠ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البرتقالي واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Société des Produits
Nestlé S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland

 ١٨٠٠مدينة فيفاي ،سويسرا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٥٨

24/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170158
Class
29

Trademark

SWEET EARTH
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخضراوات المحفوظة أو المجمّدة أو المجففة أو المطبوخة؛ البطاطا المحفوظة أو المجمّدة
أو المجففة أو المطبوخة والفطر المحفوظ أو المجفف أو المطبوخ ولحوم الصيد واألسماك
والمأكوالت البحرية ،تكون كافة ھذه المنتجات على شكل مستخلصات أو شوربات أو مواد
ھالمية أو مواد قابلة للدھن أو معلبات أو أطباق مطبوخة أو مجمدة أو مجففة؛ األطباق
المطبوخة التي أساسھا الخضار والبطاطس والفواكه واللحوم والدواجن واألسماك والمأكوالت
البحرية؛ الزيوت والدھون القابلة لألكل؛ الشوربات والحساء المركز ومستحضرات لعمل
الشوربات والشوربات ومكعبات المرق ومرق اللحوم التي تكون أيضا ً على شكل مكعبات أو
أقراص أو مسحوق ومستحضرات تحضير المرق والمرق المركز؛ حليب األرز ألغراض
الطھي؛ أغذية الفواكه والبروتين المستخدمة كبديل للحوم؛ طعام الدھن المصنوع من
الخضراوات أو الفواكه أو حبوب البروتين أو بدائل اللحوم؛ الوجبات الجاھزة التي تتكون
أساسا ً من بدائل اللحوم؛ األطعمة النباتية الجاھزة لالستھالك؛ بدائل اللحوم النباتية؛ الحمص؛
السلطات التي أساسھا الحمص؛ الغموس؛ سلطات الفواكه؛ مستحضرات تحضير الشوربات؛
سلطات الخضروات؛ الحمص القابل للدھن؛ الشوربات.

Goods/Services
Preserved, frozen, dried or cooked vegetables; preserved,
frozen, dried or cooked potatoes, preserved, dried or cooked
mushrooms, game, fish and food products from the sea, all
these products in the form of extracts, soups, jellies, spreads,
preserves, cooked dishes, frozen or dehydrated; cooked dishes
based on vegetables, potatoes, fruit, meat, poultry, fish and
food products from the sea; edible oils and fats; soups,
concentrated soups, preparations for making soups, soup,
bouillon cubes, bouillon, also in the form of cubes, of tablets or
;powder, preparations for making bouillon, concentrated broths
rice milk for culinary purposes; fruits and grain protein foods
used as substitutes for meat; spreads made of vegetables,
fruits, grain protein or meat substitutes; prepared meals
consisting primarily of meat substitutes; vegetarian comestibles
;prepared for consumption; vegetable based meat substitutes
;hummus; hummus based salads; dips; fruit salads
preparations for making soup; vegetable salads; hummus based
spreads; soups.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PepsiCo, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٢٦

الصنف

14/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسھا البطاطس ؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسھا
الصويا والبطاطس؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسھا الخضار؛ األطعمة الخفيفة التي
أساسھا المكسرات؛ األطعمة الخفيفة الجاھزة لألكل التي تتكون أساسامن بطاطس ورقائق،
المكسرات ومُن َتجات المكسرات والبذور والخضار والخلطات المكونة منھا ،بما في ذلك رقائق
البطاطس ومقرمشات البطاطس ورقائق الخضار ورقائق القلقاس والمقرمشات والوجبات
لحم البقر ووجبات خفيفة من الصويا واألغذية
الخفيفة من لحم الخنزير والوجبات الخفيفة من ِ
الخفيفة واألكل القابل للدھن التي أساسھا البقوليات والغموس والجبنة؛ خلطات األطعمة
الخفيفة.
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالصفر واالبيض وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170126
Class
29

Trademark

Goods/Services
Potato-based snack foods and chips; soy-based snack foods
and chips; vegetable based snack foods and chips; nut-based
snack foods and chips; ready to eat snack foods consisting
primarily of potatoes and chips, nuts, nut products, seeds,
vegetables or combinations thereof; including potato chips,
potato crisps, vegetable chips, taro chips, crisps, pork snacks,
beef snacks, soy-based snacks, legume-based snacks and
spreads, dips, cheese; snack mixes.
The registration of this trademark should be in red, yellow and
white colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PepsiCo, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٤٧

الصنف

14/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسھا البطاطس ؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسھا
الصويا والبطاطس؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسھا الخضار؛ األطعمة الخفيفة التي
أساسھا المكسرات؛ األطعمة الخفيفة الجاھزة لألكل التي تتكون أساسامن بطاطس ورقائق،
المكسرات ومُن َتجات المكسرات والبذور والخضار والخلطات المكونة منھا ،بما في ذلك رقائق
البطاطس ومقرمشات البطاطس ورقائق الخضار ورقائق القلقاس والمقرمشات والوجبات
لحم البقر ووجبات خفيفة من الصويا واألغذية
الخفيفة من لحم الخنزير والوجبات الخفيفة من ِ
الخفيفة واألكل القابل للدھن التي أساسھا البقوليات والغموس والجبنة؛ خلطات األطعمة
الخفيفة.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالصفر واالبيض
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170147
Class
29

Trademark

Goods/Services
Potato-based snack foods and chips; soy-based snack foods
and chips; vegetable based snack foods and chips; nut-based
snack foods and chips; ready to eat snack foods consisting
primarily of potatoes and chips, nuts, nut products, seeds,
vegetables or combinations thereof; including potato chips,
potato crisps, vegetable chips, taro chips, crisps, pork snacks,
beef snacks, soy-based snacks, legume-based snacks and
spreads, dips, cheese; snack mixes.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red, yellow and white colors according to the print filed with
the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

ص  .ب ٨١٠٣ :الرياض  ١١٤٨٢المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
29
الصنف
١٧٠٠٣٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزبدة و زبدة الكاكاو و زبدة جوز الھند و زبدة الفول السوداني و كريمة الزبدة و الكافيار و
الجبنة و زيت جوز الھند و الكريمة )منتجات األلبان( و الكريمة المخفوقة و الكروكيت )كبب
لحم السمك( و التمر و السمن و الحليب و المخلالت و الزبيب و الزبادي و اللحوم و السمك و
الدواجن و لحوم طرائد الصيد ،مستخرجات )مستخلصات( اللحوم ،فواكة و خضروات
محفوظة و مجمدة و مجففة ،الھالم )الجلي( و المربيات و الفواكة المطبوخة بالسكر ،البيض،
منتجات الحليب ،الزيوت و الدھون الصالحة لألكل.

03/03/2020

Date of

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
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
170036
Class
29

Goods/Services
Butter, Butter (Cocoa), Butter (Coconut), Butter (Peanut),
Buttercream, Caviar, Cheese, Coconut oil, Cream (dairy
products), Cream (Whipped), Croquettes, Dates, Margarine, Milk,
Pickles, Raisins, Yoghurt, Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk products; edible
oils and fats.
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Date of

10/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

lam 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

Applicant for
P.O.Box 5426 -11953 amman / jardenz
Correspondence
Trademark
170085
Class
29

Goods/Services
pickless jams, vegetables oils,canned vegetables,canned
fruits,potato chips tomato paste, preserved legumes

29

الصنف

10/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الم باء لالستثمارات الدوليه

: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

١٧٠٠٨٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بقوليات,رب البندوره,شيبس البطاطا,فواكه معلبه,خضار معلبه,زيوت نباتية,مربيات,مخلالت
محفوظة
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

بودرافكا بريھرامبينا اندستريجا دي .دي.

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

كرواتيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

آنتي ستارسيفيكا  ٤٨٠٠٠ ،٣٢كوبريفنيكا ،كرواتيا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
االردن
29
الصنف
١٧٠٢٥٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خضروات محفوظة ،خضروات مجففة ،عصائر الخضروات للطھي ،مرق الخضروات ،حساء
تشاودر )حساء سميك من السمك والخضراوات( ،مستحضرات حساء الخضروات،
مستحضرات لتحضير الحساء ،خالئط لتحضير الحساء ،مستخلصات اللحوم  /الخضروات
للحساء ،مساحيق الحساء ،مكعبات حساء ،حساء مطبوخ مسبقا ،حساء من المرق المركز،
الحساء ،مركزات الحساء ،مرق ]حساء[ ،مستحضرات لتحضير المرق ،مرق.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:

PODRAVKA prehrambena
industrija d.d.
Nationality
: CROATIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica,
Croatia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170256
Class
29

Trademark

Goods/Services
Vegetables, preserved; vegetables, dried; vegetable juices for
cooking; vegetable stock; chowder; vegetable soup
preparations; preparations for making soup; mixes for making
soup; meat / vegetable extracts for soups; soup powders; soup
cubes; pre-cooked soup; consommés; soups; soup
;concentrates; broth [soup]; preparations for making bouillon
bouillon.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2019

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

شوكوالال
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Chocolala
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ras Al – Khaimah, United Arab Emirates

رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٠٩

26/05/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعية؛ األرز والتابيوكا والساغو؛ الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والمعجنات وجميع أنواع الحلويات؛ الحلوى
الغربية أو الشرقية؛ الحلويات؛ الحلوى؛ المثلجات القابلة لألكل؛ جميع أنواع البوظة؛ السكر؛
العسل والدبس؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات)توابل(؛
البھارات؛ الثلج؛ الكعك؛ المكسرات؛ جميع أنواع الشوكوالتة وألواح الشوكوالتة
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البنفسجي واألبيض وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170109
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, tapioca and sago
flour and preparations made from cereals; bread, pasties and all
;kinds of confectionery; western and eastern sweets; sweets
;candy; edible ices; all kinds of ice cream; sugar; honey, treacle
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; cake; nuts; all kinds of chocolate and
chocolate bars.
The registration of this trademark should be in purple and
white colors according to the print filed with the application
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Barry Callebaut Schweiz
AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ringstrasse 19, 8600 Dübendorf,
Switzerland

Goods/Services
Cocoa, cocoa powder, cocoa-based products; beverages
supplements based on cocoa or mainly comprising cocoa;
chocolate, chocolate-based products, chocolate-based
decorations for food; sugar pastes, sugar-based products,
sugar-based decorations for food; cereal preparations in
combination with cocoa and/or chocolate; marzipan; semi-finish
pastry and confectionery products for making pastry and
confectionery.

:تاريخ ايداع الطلب

باري كاليبوت شويز ايه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، دوبيندورف٨٦٠٠ ،١٩ رنجشتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170104
Class
30

03/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
30

الصنف

١٧٠١٠٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الكاكاو ومسحوق الكاكاو والمنتجات التي أساسھا الكاكاو؛ مكمالت المشروبات التي أساسھا
الكاكاو أو المكونة أساسا من الكاكاو؛ الشوكوال ومنتجات أساسھا الشوكوال وزينة الطعام التي
أساسھا الشوكوال؛ معاجين السكر والمنتجات التي أساسھا السكر وزينة الطعام التي أساسھا
أو الشوكوال؛ حلوى اللوز والسكر؛ المعجنات/السكر؛ منتجات الحبوب الممزوجة مع الكاكاو و
ضرة ومنتجات الحلويات لصنع المعجنات والحلويات
ّ نصف المح
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Date of

08/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Universal Industries Co.
Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, ahab, P.O.Box: 5, 11512

Applicant for
P.O.Box 5 -11512 Amman, Jordan
Correspondence
Trademark
170205
Class
30

Goods/Services
Flour,Ma'amoul,Biscuit,breads,pastries and confectionery
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (DEGESTIVE)if used separately from the mark

30

الصنف

08/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة الصناعات الدولية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٥١٢ ,٥:ب. ص،  االردن،عمان

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

 االردن، عمان١١٥١٢ -٥ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٢٠٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الدقيق والمعمول والبسكويت والخبز و المعجنات والحلويات
(DEGESTIVE) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

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

بي اي ال
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،٢اليه دو لونشو  ٩٢١٥٠ ،سيورين ،فرنسا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٦٢

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ القھوة االصطناعية؛ الدقيق؛
مستحضرات الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ الحلويات؛ المثلجات؛ العسل؛ قطر السكر؛ الملح؛
الخردل؛ البھارات؛ الثلج؛ العصيدة التي أساسھا الحليب لغايات األكل؛ اللبن المجمد ]حلويات
مثلجة[؛ مسحوق الخبيز؛ الخميرة؛ الخل؛ الصلصات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤ ٥٥٥ ٦٣٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٢٩ :
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االخضر الغامق واالخضر الفاتح وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

26/11/2019

Date of

Applicant Name:
BEL
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, allée de Longchamp, 92150 Suresnes,
France
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170162
Class
30

Goods/Services
Coffee; Tea; Cocoa; Sugar; Rice; Tapioca; Sago; Artificial
;coffee; Flour; Cereal preparations; Bread; Pastries
;Confectionery; Ices; Honey; Golden syrup; Salt; Mustard
Spices; Ice; Gruel, with a milk base, for food; Frozen yoghurt
[confectionery ices]; Baking powder; Yeast; Vinegar; Sauces.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4 555 633
Claim Date: 29/05/2019
The registration of this trademark should be in dark green and
light green colors according to the print filed with the
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Société des Produits
Nestlé S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland

 ١٨٠٠مدينة فيفاي ،سويسرا

Applicant for
Correspondence

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٦١

24/12/2019

Date of

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدقيق والخبز والخميرة والمعجنات؛ األرز والمعكرونة ومعكرونة النودلز؛ منتجات الطعام
المصنوعة من األرز أو الدقيق أو دقيق الشوفان أو الحبوب التي تكون أيضا على شكل أطباق
مطبوخة؛ الصلصات؛ صلصة الصويا؛ كاتشب الطماطم؛ منتجات لتنكيه أو تتبيل المواد
الغذائية والبھارات القابلة لألكل والتوابل وتوابل السلطة والمايونيز؛ الخردل؛ الخل؛ البذور
المصنعة لالستخدام كتوابل؛ المقبالت والوجبات الجاھزة التي تتكون أساسًا من المعكرونة؛
المعكرونة؛ الصلصات )توابل(؛ توابل السلطة؛ البيتزا.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170161
Class
30

Trademark

Goods/Services
Flour, bread, yeast, pastry; rice, pasta, noodles; food products
made from rice, flour, oatmeal or cereal flour, also in the form of
cooked dishes; sauces; soya sauce; tomato ketchup; products
for flavoring or seasoning foodstuffs, edible spices,
;condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar
processed seeds for use as a seasoning; prepared entrees and
meals consisting primarily of pasta; pasta; sauces
(condiments); dressings for salad; pizzas.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PepsiCo, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٢٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تتكون أساسا من الحبوب والذرة والحبوب أو المزيج
األغذية الخفيفة الجاھزة لألكل التي ّ
منھا ،بما في ذلك رقائق الذرة ورقائق التورتيال ورقائق البيتا ورقائق األرز وكعك األرز
ورقائق األرز والمقرمشات والبسكويت المملح على شكل عقدة واألغذية الخفيفة المنفوخة
والفشار المفرقع وصلصات الغمس للوجبات الخفيفة؛ أطعمة الوجبات الخفيفة التي أساسھا
الحبوب؛ األطعمة الخفيفة من الخبز؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسھا الذرة؛ األطعمة
الخفيفة والرقائق التي أساسھا الدقيق؛ رقائق خبز البيغل.
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالصفر واالبيض وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

14/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170124
Class
30

Trademark

Goods/Services
Ready to eat snack foods consisting primarily of grains, corn,
cereal or combinations thereof, including corn chips, tortilla
chips, pita chips, rice chips, rice cakes, rice crackers, crackers,
pretzels, puffed snacks, popped popcorn, snack food dipping
sauces; grain-based snack foods; bread snacks; corn-based
;snack foods and chips; flour-based snack foods and chips
bagel chips.
The registration of this trademark should be in red, yellow and
white colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PepsiCo, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٢٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تتكون أساسا من الحبوب والذرة والحبوب أو المزيج
األغذية الخفيفة الجاھزة لألكل التي ّ
منھا ،بما في ذلك رقائق الذرة ورقائق التورتيال ورقائق البيتا ورقائق األرز وكعك األرز
ورقائق األرز والمقرمشات والبسكويت المملح على شكل عقدة واألغذية الخفيفة المنفوخة
والفشار المفرقع وصلصات الغمس للوجبات الخفيفة؛ أطعمة الوجبات الخفيفة التي أساسھا
الحبوب؛ األطعمة الخفيفة من الخبز؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسھا الذرة؛ األطعمة
الخفيفة والرقائق التي أساسھا الدقيق؛ رقائق خبز البيغل.
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالصفر واالبيض وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

14/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170125
Class
30

Trademark

Goods/Services
Ready to eat snack foods consisting primarily of grains, corn,
cereal or combinations thereof, including corn chips, tortilla
chips, pita chips, rice chips, rice cakes, rice crackers, crackers,
pretzels, puffed snacks, popped popcorn, snack food dipping
sauces; grain-based snack foods; bread snacks; corn-based
;snack foods and chips; flour-based snack foods and chips
bagel chips.
The registration of this trademark should be in red, yellow and
white colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بالك كوفي إل إل سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

- ٣٥٢٥اتش اليكوت ميلز درايف  ،اليكوت سيتي  ،إم دي
 ،٢١٠٤٣الواليات المتحدة االمريكية

19/01/2020

Applicant Name:

Black Coffee Company
LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3525-H Ellicott Mills Drive, Ellicott City,
MD21043, USA.

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك(ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170225
Class
30
30
الصنف
١٧٠٢٢٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكاكاو ,الشاي المثلج ،المشروبات التي أساسھا الكاكاو ،المشروبات التي أساسھا الشاي،
القھوة غير المحمصة،نكھات القھوة ،المواد المنكھة للقھوة،القھوة االصطناعية ،المشروبات
التي أساسھا القھوة ،الشاي ،القھوه,

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Cocoa, iced tea, cocoa-based beverages, tea-based beverages,
unroasted coffee, coffee flavourings, coffee flavorings, artificial
coffee, coffee-based beverages, tea, coffee
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تاريخ ايداع الطلب:

26/01/2020

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

داالنت ،اس .ايه.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
DALLANT, S.A.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address LAUREA MIRO, 392 08980 - SANT FELIU
DE LLOBREGAT (BARCELONA) Spain

لوريا ميرو – ٠٨٩٨٠ ٣٩٢ ،سانت فيليو دي لوبريجات
)برشلونة( اسبانيا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٤٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منكھات لألطعمة ومنكھات للمشروبات عدا عن الزيوت العطرية؛ مستحضرات عطرية
الستخدامھا في الطعام؛ المعجنات؛ جلي الفواكه )حلويات(؛ مواد تغطية وتزيين الحلويات؛
الحشوات التي أساسھا الكاسترد للكعك والفطائر؛ الحشوات التي أساسھا الشوكوال للكعك
والفطائر؛ الشوكوالتة للزينة العلوية للحلويات؛ الكاسترد؛ الشعير لالستھالك البشري؛
مستخلصات الشعير المستخدمة كمنكھات؛ مستخلصات الشعير لألطعمة؛ الصلصات )التوابل(.

26/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170244
Class
30

Trademark

Goods/Services
Food flavourings and flavourings for beverages, other than
essential oils; aromatic preparations for food use; pastries; fruit
jellies (confectionery); frostings; custard-based fillings for
;cakes and pies; chocolate-based fillings for cakes and pies
;chocolate for toppings; custard; malt for human consumption
malt extracts used as flavoring; malt extracts for food; sauces
(condiments).
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09/02/2020

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

09/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة النجوم الخمسة لصناعة الورق الصحي

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

االردن
ذ .م .م
عمان  /سحاب  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٥٠١٤:

Five Stars Hygien Paper
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / sahab, P.O.Box: 5014, 11953

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٥٠١٤عمان  /سحاب

رقم العالمة التجارية

١٧٠٣٠٣

Applicant for
P.O.Box 5014 -11953 amman / sahab
Correspondence
Trademark
170303
Class
30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البسكويت والشكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

الصنف

30

Goods/Services
Biscuit and chocolate
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تاريخ ايداع الطلب:

18/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ناشد اخوان

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

سوريا
ذ .م .م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Nashed Brothers
Company

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Syria -Aleppo , Al Sweiqa

سوريا – حلب – السويقة

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠٠٨٣

18/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين والحنطة ،الخبز والحلويات والسكاكر والبون
بون والكراميال والتوفي والراحة والنوكا والشوكوال والبسكويت بوظة عسل دبس الخميرة
والملح والخردل والخل والصلصات البھارات والزعتر والثلج والكاتشاب والھيل والمتة
العالمه محددة بااللوان االحمر  ،االصفر ،االزرق الفاتح ،االبيض  ،البني ،البرتقالي ،
االخضر  ،البنفسجي  ،االسود

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
170083
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and ,bread ,wheat
soft candies ,toffee ,caramel ,bonbon ,sweets ,confectionery
(raha), nuga (sweets) , chocolate, biscuits, ice cream , honey,
molasses, ,thyme ,spices ,aucess ,vinegar ,mustard ,salt ,yeast
),cardamom ,ketchup ,iceherbs ( mitta
Claiming red, yellow, light blue, white , brown, orange , green,
violet, black colors
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تاريخ ايداع الطلب:

23/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ميماس للتجارة والصناعة) عادل وربيع وشادي وراني أبناء محمد مطيع
السلقيني(

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوريا
شركة اجنبية

Mimas Company for Trade
& and Industry (Adel
Rabea & Shadi & Rani
Sons Mohammed Motee
)Salqeni

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
 Applicant Address Bin Hukal Str. – Industry Area - HomsSyria

شارع بن حوقل – المنطقة الصناعية -حمص – سوريا

قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٢٨٩

23/02/2020

Date of

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السكاكر ،الشوكوال ،الحلويات ،السكريات ،البون بون مصنوعة من السكر ،التوفي ،الكراميال،
الراحة ،النوكا

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170289
Class
30

Goods/Services
Candies, Chocolate, Confectionery, Fondants [confectionery],
BonBons made of sugar, Toffee, Carmella, Turkish delight,
Nougat
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تاريخ ايداع الطلب:

05/03/2020

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

شركة اطياف للصناعات الغذائية ذ م م
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ateaf For Food Industry
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Sahab

عمان  /سحاب  /المدينة الصناعية

ص.ب  ٩٢١١١ -٩٢٢٤٣٧عمان /جبل الحسين /شارع
نحالين البناية رقم ١
الصنف
١٧٠١٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شبس الذرة

05/03/2020

Date of

30

Applicant for
P.O.Box 922437 -92111 amman / jabl
Correspondence
alhussen
Trademark
170130
Class
30

Goods/Services
corn ships
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تاريخ ايداع الطلب:

05/03/2020

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

شركة اطياف للصناعات الغذائية ذم م
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ateaf For food Industry
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Sahab

عمان  /سحاب /المدينة الصناعية

ص.ب  ٩٢١١١ -٩٢٢٤٣٧عمان /جبل الحسين /شارع
نحالين البناية رقم ١
الصنف
١٧٠١٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شبس الذرة

05/03/2020

Date of

30

Applicant for
P.O.Box 922437 -92111 amman jabl
Correspondence
alhussen
Trademark
170131
Class
30

Goods/Services
corn ships
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

اسم طالب التسجيل:

تاييار انفستمنت فينانسال يونيتيم انونيم شيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

15/03/2020

Date of

اجيبادم ماھاليسي ،باديملي سوكاك ،نو ،١/٧ :أوسكودار-
اسطنبول /تركيا

TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YONETIM
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Acibadem Mahallesi, Bademli Sokak, No:
7/1, Usküdar- Istanbul / Turkey

قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٢٨٨

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170288
Class
30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والكاكاو؛ المشروبات التي اساسھا القھوة أو الكاكاو؛ المشروبات التي اساسھا
الشوكوالته؛ الباستا )المعكرونة( ،قطع صغيرة من العجين المحشوة )الدمبلينج( ،نودلز
)معكرونة رقيقة(؛ معجنات ومنتجات المخابز أساسھا الدقيق؛ الحلويات أساسھا الدقيق
والشوكوالتة؛ خبز ،سيميت )كعك تركي على شكل حلقة مغطاة ببذور السمسم( ،بوجاجا )كعك
تركي( ،بيتا )فطيرة تركية( ،شطائر أو سندويشلت ،كاتمر )معجنات تركية( ،فطائر ،كعك أو
كيك ،بقالوة )حلويات اساسھا العجين مغلفة بالقطر(؛ قطايف؛ الحلويات اساسھا العجين
مغلفة بالقطر أو الشراب؛ حلوى البودينغ ،الكسترد ،كازانديبي )حلويات التركية( ،حلوى
البودينغ من األرز ،كشكول )حلويات التركية(؛ العسل ،الغراء النحل لالستھالك البشري،
العكبر لغايات الطعام؛ التوابل للمواد الغذائية ،فانيال )منكھات( ،بھارات ،الصلصات )التوابل(،
صلصة الطماطم؛ الخميرة ،مسحوق الخبيز؛ طحين ،سميد ،نشا للطعام؛ السكر ،مكعبات
السكر ،السكر المسحوق؛ الشاي ،الشاي المثلج؛ الحلويات ،الشوكوالته ،البسكويت،
البسكويت الھش ،البسكويت على شكل رقائق )ويفر(؛ علكة المضغ؛ بوظة )أيسكريم(،
مثلجات صالحة لألكل؛ الملح؛ األغذية الخفيفة اساسھا الحبوب ،البوشار ،مسحوق الشوفان،
رقائق الذرة ،حبوب اإلفطار ،القمح المجھز لالستھالك البشري ،الشعير المسحوق لالستھالك
البشري ،الشوفان المجھز لالستھالك البشري ،حبوب الجاودار المجھزة لالستھالك البشري،
األرز؛ دبس الجل الطعام

Applicant Name:

30

Goods/Services
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate
based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries
and bakery products based on flour; desserts based on flour
and chocolate; bread, simit [Turkish ring-shaped bagel covered
with sesame seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches,
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert
based on dough coated with syrup], kadayif; desserts based on
dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi [Turkish
pudding], rice pudding, keskul [Turkish pudding]; honey, bee
;glue for human consumption, propolis for food purposes
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces
(condiments), tomato sauce; yeast, baking powder; flour,
;semolina, starch for food; sugar, cube sugar, powdered sugar
tea, iced tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers,
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; cerealbased snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast
cereals, processed wheat for human consumption, crushed
barley for human consumption, processed oats for human
;consumption, processed rye for human consumption, rice
molasses for food
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

فيريرو اس.بيه.ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيازالي بيترو فيريرو  ١٢٠٥١ ،١ألبا ،كونيو ،إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧٠٢٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعجنات والحلويات ،الشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتة وأطعمة دھن اساسھا الشوكوالتة
والشوكوالتة الدھن التي تحتوي على المكسرات )البندق( وموس )قشدة مخفوقة( الشوكوالتة
ومشروبات اساسھا الشوكوالتة مع الحليب ،البوظة )آيسكريم(
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البني والبيج واالخضر واالصفر واالبيض والفضي.

15/03/2020

Date of

Applicant Name:
Ferrero S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address PIAZZALE PIETRO FERRERO 1, 12051
ALBA, CUNEO, ITALY
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170298
Class
30

Trademark

Goods/Services
Pastries and confectionery; chocolate, chocolate products,
chocolate-based spreads, chocolate spreads containing nuts,
chocolate mousses, chocolate-based beverages with milk; ice
cream.
Special condition: Claiming brown, beige, green, yellow, white,
silver colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

بودرافكا بريھرامبينا اندستريجا دي .دي.

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

كرواتيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

PODRAVKA prehrambena
industrija d.d.
Nationality
: CROATIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica,
Croatia

آنتي ستارسيفيكا  ٤٨٠٠٠ ،٣٢كوبريفنيكا ،كرواتيا

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧٠٢٥٤

30/04/2020

Date of

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصلصات وصلصات السلطة والبھارات وملح التتبيل والتوابل واإلضافات لتحسين طعم المواد
الغذائية ،ملح ،ملح األعشاب وملح الخضراوات ألغراض الطھي ،الملح والخل.

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
170254
Class
30

Trademark

Goods/Services
Sauces, salad dressings, spices, seasoning salt, condiments,
additives for improving the taste of foodstuffs; salt; herb salt
and vegetable salt for cooking purposes; salt, vinegar.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ،٤١١٥الشارقة ،االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧٠٢٦٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( والعجين
الجاھز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام
)اساسه األعشاب( وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسھا الحبوب والصلصات )صلصات مرق
اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار.

17/05/2020

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
170265
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.
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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سلة الخبز للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ .م .م
عمان /البوليفارد  ،ص.ب١١١٩٢ ,٩٢١٩٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١٩٠٥عمان /البوليفارد

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٦٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العجين بكافة انواعه  ,عجين مجمد  ,عجين مطبوخ  ,عجين جاھز للطبخ

اعالن الجريدة الرسمية

11/06/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

bread basket for the food
industry
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman /bolivard , P.O.Box: 921905, 11192

30

Applicant for
P.O.Box 921905 -11192 amman /bolivard
Correspondence
Trademark
170066
Class
30

Goods/Services
Dough of all kinds , frozen dough , cooked dough , ready -tocook dough
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تاريخ ايداع الطلب:

12/02/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الفواكة الصحية للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ .م .م
عمان بجانب السوق المركزي

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٦٢١ -٩٦١عمان بجانب السوق المركزي

رقم العالمة التجارية

١٧٠٢٣٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجزر الطازج

اعالن الجريدة الرسمية

12/02/2019

Date of

Applicant Name:

Healthy Fruits Food
Industries Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Beside Al Central Market,
P.O.Box: 961, 11621

 ،ص.ب١١٦٢١ ,٩٦١:

الصنف

31

Applicant for
P.O.Box 961 -11621 Amman Beside Al
Correspondence
Central Market
Trademark
170238
Class
31

Goods/Services
fresh carrots
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تاريخ ايداع الطلب:

20/01/2020

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

افياجن انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٩٢٠اكسبلورار بوليفارد ان دبليو ،ھانتسفيل ،االباما ،٣٥٨٠٦
الواليات المتحدة االمريكية.
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٧٠٠٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحيوانات الحية؛ الدواجن الحية ،طيور الصيد الحية ،الدجاج الحي ،ديوك الحبش
والصيصان؛ الدواجن الحية ،الدجاج وديوك الحبش للتربية والنمو؛ بيض التفقيص الحي؛
مواد تغذية الحيوانات.

31

20/01/2020

Date of

Applicant Name:
Aviagen Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 920 Explorer Boulevard NW, Huntsville,
Alabama 35806, USA,
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
170053
Class
31

Goods/Services
Live animals; live poultry, live game, live chickens, turkeys and
chicks; live poultry, chickens and turkeys for breeding and
growing; live hatching eggs; animal feeds.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

ص  .ب ٨١٠٣ :الرياض  ١١٤٨٢المملكة العربية السعودية

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
31
الصنف
١٧٠٠٣٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفول الطازج و بذور حبوب غير معالجة و حمضيات و حبوب كاكاو خام و زھور مجففة
للتزيين و فواكة طازجة و أعشاب طازجة و الشوفان و بذور النباتات و السمسم و الغالل و
المنتجات الزراعية و منتجات البساتين و الغابات غير الواردة في فئات أخرى ،الحيوانات
الحية ،الفواكة و الخضروات الطازجة ،النباتات و الزھور الطبيعية ،المواد الغذائية الخاصة
بالحيوانات ،الشعير المنبت )الملت(.

03/03/2020

Date of

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
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170035
Class
31

Trademark

Goods/Services
Beans (fresh), Cereal seeds, unprocessed, Citrus fruit, Cocoa
beans, raw, Flowers, dried, for decoration, Fruit fresh, Garden
herbs, fresh, Oats, Seeds (Plant), Sesame, Grains and
agricultural, horticultural and forestry products not included in
other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; natural
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2019

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Société des Produits
Nestlé S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland

 ١٨٠٠مدينة فيفاي ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٠٧

28/07/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه غير الغازية ،المياه الفوارة أو المياه الغازية ،المياه المعالجة ،ماء الينابيع ،المياه
المعدنيه ،المياه المنكھة؛ المشروبات بنكھة الفواكه أو التي أساسھا الفواكه ،عصير الفواكه
والخضروات ،عصير الفاكھة المركز ،اليموناضة ،مشروبات عصير الفاكھة غير الكحولية؛
المشروبات الغازية وغيرھا من المشروبات غير الكحولية؛ االشربة ،المستخلصات
والخالصات والمواد األخرى لصنع المشروبات غير الكحولية )باستثناء الزيوت العطرية(؛
مشروبات حمض الالكتيك المخمرة؛ المشروبات التي أساسھا الصويا؛ المشروبات غير
الكحولية التي أساسھا الشعير؛ المشروبات التواترية؛ عصائر الفواكه الكثيفة ؛ مشروبات
الفواكه.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/٠٩٢٦٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٠ :
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البرتقالي واألبيض وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170107
Class
32

Trademark

Goods/Services
Still water, effervescent water or carbonated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water; fruitflavoured and fruit-based beverages, fruit and vegetable juices,
nectars, lemonades, non-alcoholic fruit juice beverages; sodas
and other non-alcoholic beverages; syrups, extracts and
essences and other preparations for making non-alcoholic
;beverages (except essential oils); lactic fermented beverages
;soya-based beverages; non-alcoholic malt-based beverages
isotonic beverages; smoothies; sherbets (beverages).
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 09268/2019
Claim Date: 10/07/2019
The registration of this trademark should be in orange and
white colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/08/2019

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

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١١٠ان .كاربنتر ستريت ،شيكاغو ،آي ال  ،٦٠٦٠٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٢٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات غير الكحولية والشراب والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات والمياه المعبأه
في زجاجات والعصائر وعصائر الفواكه.

29/08/2019

Date of

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

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170129
Class
32

Trademark

Goods/Services
Non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making, bottled water, juice and fruit juices.
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Date of

15/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
The Coca-Cola Company
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, United States of America

Goods/Services
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and concentrates.
registration of this trademark should be limited in colors red,
white and black according to the printfiled with the application

:تاريخ ايداع الطلب

كوال كومبني- ذا كوكا
امريكا
شركة اجنبية

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

 جيورجيا الواليات المتحدة، أتالنتا،كوال بالزا-وان كوكا
٣٠٣١٣االمريكية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170213
Class
32

15/09/2019

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
32

الصنف

١٧٠٢١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البيرة )شراب الشعير(؛ المياه المعدنية والغازية وغيرھا من المشروبات غير الكحولية؛
.المشروبات المستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب و شراب مركز
 وذلك بموجب النموذج،ان تسجيل ھذه العالمة محدده باللون االحمر واالبيض واالسود
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

26/02/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة "فابريكا بريرودي"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع ناغورنايا ،عمارة  ،٥بناء  ،٤شقة  ١١٧١٨٦ ،٧مدينة
موسكو ،روسيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
32
الصنف
١٧٠١٧٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات فاتحة للشھية غير كحولية ،مياه ]مشروبات[ ،مياه غازية ،مياه معدنية
]مشروبات[ ،مياه الشرب الصحية )مياه الينابيع( ،كوكتيالت غير كحولية ،ليموناضة )عصير
الليمون( ،مشروبات غير كحولية ،مشروبات تواترية )مشروب رياضي( ،مشروبات غير
كحولية اساسھا العسل ،مشروبات اساسھا الصويا ما عدا بدائل الحليب ،مشروبات األلوفيرا
)نبات الصبار( غير الكحولية ،مشروبات رياضية غنية بالبروتين ،المشروبات الغازية،
مشروبات غير كحولية بنكھة الشاي ،مشروبات الفاكھة غير الكحولية ،مشروبات الطاقة،
شراب نيكتار)رحيق( الفواكه غير الكحولي ،عصير فاكھة مركز لعمل الليموناضة ،عصير
فاكھة مركز لعمل المشروبات ،العصائر المثلجة ،عصائر الخضروات ]المشروبات[ ،عصائر
الفاكھة ،عصير فاكھة مركز وغيرھا من المستحضرات لصنع المشروبات ،شربات
]مشروبات[ ،خالصات الفاكھة غير الكحولية ،خالصات لتحضير المشروبات.

26/02/2020

Date of

Applicant Name:

Limited Liability Company
''Fabrika prirody
Nationality
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ul. Nagornaya, 5, korp. 4, kv. 7,117186,
Moscow, Russia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170173
Class
32

Trademark

Goods/Services
;Aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; aerated water
mineral water [beverages]; table waters; cocktails, nonalcoholic; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic
beverages; non-alcoholic honey-based beverages; soya-based
beverages, other than milk substitutes; aloe vera drinks, nonalcoholic; protein-enriched sports beverages; soft drinks; nonalcoholic beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit juice
beverages; energy drinks; fruit nectars, non-alcoholic; syrups
for lemonade; syrups for beverages; smoothies; vegetable
juices [beverages]; fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit
extracts; essences for making beverages.
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Mr. Peter ABI RAMIA
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Kafr hbab, Green area, Street No. 4, 19
building, underground floor, Lebanon
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170172
Class
32

Goods/Services
Beer, preparations for making beverages, cocktails, aerated
water, isotonic beverages, kvass [non-alcoholic beverage],
lemonades, mineral water [beverages], non-alcoholic beverages,
non-alcoholic beverages flavoured with coffee, soda water,
waters [beverages].

27/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

السيد بيتر أبي رميا
لبنان
فرد

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

 الطابق،١٩  بناية،٤  شارع رقم، المنطقة الخضراء،كفر حباب
 لبنان،السفلي
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
32
الصنف
١٧٠١٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروب، مشروبات تواترية، مياه غازية، كوكتيالت، مستحضرات لعمل المشروبات،البيرة
 مشروبات غير،[ مياة معدنية ]مشروبات، ليموناضة،غير كحولي محضر من حبوب الجاودار
.[ مياه ]مشروبات، ماء الصودا، مشروبات غير كحولية منكھة بالقھوة،كحولية
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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

١٧٠٠٣٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العصائر و المياه المعدنيه و المشروبات الغازيه  ،ماء الصودا

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

32

Applicant for
P.O.Box 5426 -11953 amman / jardenz
Correspondence
Trademark
170039
Class
32

Goods/Services
juices , mineral water , non alcohlic drinks , soda water
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تاريخ ايداع الطلب:

11/03/2020

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

بيت ايدوغار
المانيا
شركة اجنبية
اونتر دن لولمن  ٤٧١٣٧ ،١٢٤دويسبورغ  ،المانيا

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٤ -٨٤١٣١٠عمان /شارع بكين

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٨٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة مشروبات غير كحولية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

11/03/2020

Date of

Applicant Name:
yigit aydogar
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address unter den ulmen 124, 47137 duisburg
germany

32

Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 amman/ bakeen
Correspondence
street
Trademark
170080
Class
32

Goods/Services
beers ; nonalcoholic beverages
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

اسم طالب التسجيل:

نعيمه محمود حسين الزريقات

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٦٢٣ -٨٢٨المدينة/الشارع

عمان /الجوفه

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٨٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه الصحية

اعالن الجريدة الرسمية

18/06/2020

Date of

Applicant Name:

naemah mahmoud husien
al zreqat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al jofeh, P.O.Box: 828,
11623

عمان /الجوفه  ،ص.ب١١٦٢٣ ,٨٢٨:

amman/al
32

Applicant for
P.O.Box 828 -11623 city/street
Correspondence
jofeh
Trademark
170084
Class
32

Goods/Services
mineral water
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تاريخ ايداع الطلب:

16/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ارض سومر للصناعات الغذائية والمشروبات ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م
المدينة/الشارع
١٣١٣٤

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ardh somer co.for Food
Industries&Beverages.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street: Zara /free zone/, P.O.Box: 183,
13134

الزرقاء المنطقة الحرة  ،ص.ب,١٨٣:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤٠٧٧٨المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٥٠

عمان/الرابية
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة،المشروبات الغازية  ،المياه المعدنية ،عصائر الفواكه بأنواعھا
ان طلب تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام الماده) (٢١فقرة  ٣من قانون العالمات
التجارية

16/08/2020

Date of

32

Applicant for
P.O.Box 940778 -11194 city/street
Correspondence
Amman/AL Rabiya
Trademark
170050
Class
32

Goods/Services
Beer,soft drinks, mineral water,fruit juices of all kinds
The registration of this trademark is pursuant to the provisions
of article (21) paragraph (3) of the trademarks law
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تاريخ ايداع الطلب:

18/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ارض سومر للصناعات الغذائية والمشروبات ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م
المدينة/الشارع
١٣١٣٤

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ardh Somer Co.for Food
Industries& Beverages.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street: Zara /free zone/, P.O.Box: 183,
13134

الزرقاء المنطقة الحرة  ،ص.ب,١٨٣:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤٠٧٧٨المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

١٧٠١٢٢

عمان/الرابية
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة،المشروبات الغازية  ،المياه المعدنية ،عصائر الفواكه بأنواعھا
اان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام المادة)(٢١فقرة ) (٣من قانون العالمات التجارية

18/08/2020

Date of

32

Applicant for
P.O.Box 940778 -11194 city/street
Correspondence
Amman/AL Rabiya
Trademark
170122
Class
32

Goods/Services
Beer,soft drinks, mineral water,fruit juices of all kinds
The registration of this trade mark is pursuant to the provision
of article(21) paragraph (3) of the trademarks law
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

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

السيد بيتر أبي رميا
لبنان
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كفر حباب ،المنطقة الخضراء ،شارع رقم  ،٤بناية  ،١٩الطابق
السفلي ،لبنان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
33
الصنف
١٧٠١٧١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات كحولية ما عدا البيرة ،مشروبات كحولية تحتوي على الفواكه] ،مشروبات مقطرة،
المشروبات الكحولية المخلوطة مسبقا عدا تلك التي أساسھا البيرة ،مشروبات روحية ،فودكا.

27/02/2020

Date of

Applicant Name:
Mr. Peter ABI RAMIA
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Kafr hbab, Green area, Street No. 4, 19
building, underground floor, Lebanon
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170171
Class
33

Trademark

Goods/Services
Alcoholic beverages, except beer, alcoholic beverages
containing fruit], distilled beverages, pre-mixed alcoholic
beverages, other than beer-based, spirits [beverages], vodka.

192

Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 05014/2019
Claim Date: 11/04/2019
The registration of this trademark should be in orange color
according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170164
Class
34

13/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠١٦٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٥٠١٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١١ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون اللون البرتقالي وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 05013/2019
Claim Date: 11/04/2019
The registration of this trademark should be in green color
according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170144
Class
34

13/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠١٤٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٥٠١٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١١ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون اللون االخضر وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 04962/2019
Claim Date: 10/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170140
Class
34

13/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠١٤٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٤٩٦٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء

195

Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 05017/2019
Claim Date: 11/04/2019
The registration of this trademark should be in rose color
according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170102
Class
34

13/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠١٠٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٥٠١٧ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١١ :تاريخ االدعاء
.ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون اللون الوردي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

196

Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 04961/2019
Claim Date: 10/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170143
Class
34

13/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠١٤٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٤٩٦١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء

197

Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 05012/2019
Claim Date: 11/04/2019
The registration of this trademark should be in light brown
color according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170163
Class
34

13/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠١٦٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٥٠١٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١١ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون اللون البني الفاتح وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب

198

Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 05011/2019
Claim Date: 11/04/2019
The registration of this trademark should be in yellow color
according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170142
Class
34

13/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠١٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/٠٥٠١١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١١ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون اللون االصفر وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب

199

Date of

10/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 18061934
Claim Date: 07/05/2019
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "Burley" whenever appearing
differently or separately from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170248
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٢٤٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٨٠٦١٩٣٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
 عندما تظھرBurley "" ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة

200

Date of

10/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JT International S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 18061929
Claim Date: 07/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٢ ، رو كازم رادجافي،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170193
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠١٩٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التبخير للتبغ؛ أجھزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكھات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكھات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٨٠٦١٩٢٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

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

جابان توباكو انك
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Japan Tobacco Inc.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-2-1, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo,
Japan

٢-٢ـ ١تورانومن ،ميناتو-كو ،طوكيو ،اليابان

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٠٢

14/01/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

34

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ ،سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين ،تبغ الغليون ،تبغ السجائر الملفوفة يدوياً،
التبغ القابل للمضغ ،قطع التبغ الموضوعة بالفم؛ السجائر ،السجائر اإللكترونية ،السيجار،
السيجار الرفيع؛ السعوط ،لوازم المدخنين التي تشمل الورق االمتصاصي لغليون تدخين
التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير المصنوعة من معادن نفيسة القطع؛
أكياس التبغ؛ ورق السجائر؛ دفاتر ورق السجائر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنوعة
من المعادن النفيسة ،علب الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة ،حجارة الصوان ،غليون
تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ أدوات
تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع الموضوعة بالفم لحماالت السيجار والسجائر
غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ أطراف فالتر السجائر ،قطع الفم لحماالت السيجار
والسجائر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر ،اآلالت
الموضوعة في الجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛ علب
السيجار والسجائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ فالتر السجائر ،قطاعات السيجار،
حماالت الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن
نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170202
Class
34

Trademark

Goods/Services
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco,
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for
tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars,
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books
of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious
metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco
pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar
;and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow
;amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes
ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders,
;not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal
lighters; matches.
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Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abdelhafez ALodwan and
Partner
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Zarqa , Al Hashimyah, The Hashemite
Kingdom of Jordan, P.O.Box: 4963, 11184

Goods/Services
Molasses , Tobacco, Smokers’articles
The registration of this trademark does not give owner the
exclusive rights to use the number 1970 whenever appearing
separately from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

عبدالحافظ العدوان وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

،  الھاشمية – المملكة االردنية الھاشمية، الزرقاء
١١١٨٤ ,٤٩٦٣:ب.ص

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
170211
Class
34

29/01/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
34

الصنف

١٧٠٢١١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 االدوات التي يستخدمھا المدخنون،  التبغ، المعسل
 اذا ما ورد١٩٧٠ ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام الرقم
بمعزل عن العالمة
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Date of

11/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ramez Mazzawi and
Partners Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 9214, 11191

Applicant for
P.O.Box 9214 -11191 Amman
Correspondence
Trademark
170304
Class
34

Goods/Services
Flavorings, other than essential oils, for tobacco, tobacco,
Hookah shisha Tobacco

34

الصنف

11/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

رامز مزاوي وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٩١ ,٩٢١٤:ب. ص، عمان

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

 عمان١١١٩١ -٩٢١٤ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٣٠٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المعسل و االراجيل, التبغ, من اجل التبغ، عدا عن الزيوت العطرية،النكھات
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تاريخ ايداع الطلب:

12/05/2019

اسم طالب التسجيل:

نضال احمد عبد الكريم خولي /مؤسسة شھر العسل للمواد الغذائية

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان ماركا الشمالية  ،ص.ب١١٩١٠ ,٣١١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩١٠ -٣١١عمان ماركا الشمالية

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٨٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بيع وتجارة المواد الغذائية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

35

12/05/2019

Date of

Applicant Name:

nidal ahmad abed al
kareem khoil /honey moon
food stuff est
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -Marka al shamaliya , P.O.Box:
311, 11910
Applicant for
P.O.Box 311 -11910 Amman -Marka al
Correspondence
shamaliya
Trademark
170087
Class
35

Goods/Services
food stuff trading and sale services
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Date of

16/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Libra Association
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai de l'Ile 13 1204 Geneva, Switzerland

:تاريخ ايداع الطلب

ليبرا اسوسياسيون
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٤ ،١٣ كيه دو ليل

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170178
Class
35

16/07/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠١٧٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

LIBRA
Goods/Services
Marketing, advertising and promotion services; business
information; provision of market research and information
services; promoting the goods and services of others via
computer and communication networks; business and advertising
services; market intelligence services; facilitating the exchange
and sale of services and products of third parties via computer
and communication networks; providing online marketplaces for
sellers of goods and/or services; providing online facilities for
connecting sellers with buyers; providing a website featuring an
online marketplace for selling and trading virtual goods with other
users; online trading services; arranging and conducting special
events for commercial, promotional or advertising purposes;
arranging and conducting special events for business purposes;
blockchain as a service, namely, business advice and information
in the field of blockchain technology.
Priority claim: Claim Country: TM
Claim No.: 20190018
Claim Date: 16/01/2019

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التسويق وخدمات الدعاية والترويج؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ توفير
خدمات أبحاث ومعلومات السوق ؛ الترويج لبضائع وخدمات اآلخرين عن طريق شبكات
الحاسوب واالتصاالت؛ خدمات األعمال التجارية واإلعالنية؛ خدمات استخبارات السوق؛
تسھيل تبادل وبيع الخدمات والمنتجات ألطراف أخرى عن طريق الحاسوب وشبكات
االتصال؛ توفير األسواق على اإلنترنت لبائعي السلع و\أو الخدمات؛ توفير تسھيالت على
االنترنت لالتصال بين الشارين والبائعين؛ توفير موقع إلكتروني يضم سو ًقا على اإلنترنت
لبيع السلع االفتراضية وتداولھا مع مستخدمين آخرين؛ خدمات التجارة على اإلنترنت؛
تنظيم وعقد الفعاليات الخاصّة للتجارية والغايات الترويجية أو اإلعالنية؛ ترتيب وإجراء
 المشورة التجارية: تحديدا،مناسبات خاصة ألغراض تجارية؛ القوائم المتزايدة كخدمة
.والمعلومات في مجال تكنولوجيا القوائم المتزايدة

TM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩٠٠١٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠١/١٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

05/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة بوابة الرياده لتطوير االعمال

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

االردن
ذ .م .م
عمان/خلدا  ،ص.ب١١١٨١ ,٨١١٦٥٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨١ -٨١١٦٥٤عمان/خلدا

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق االلكتروني ,تطوير االعمال

اعالن الجريدة الرسمية

05/09/2019

Date of

Applicant Name:

inter entrepreneurshib
gate co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/khalda, P.O.Box: 811654, 11181

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 811654 -11181 amman/khalda
Correspondence
Trademark
170060
Class
35

Goods/Services
E-marketing ,leading businesses

207

Date of

08/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

International Business
Machines Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address New Orchard Road- Armonk, New York,
USA

:تاريخ ايداع الطلب

انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات المتحدة، نيويورك، ارمونك-نيو اورتشارد رود
االميركية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170103
Class
35

08/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

Goods/Services
Advertising; sales promotional services (for third parties); business
management and management consultancy; business information;
distribution of prospectuses; distribution of samples; arranging
newspaper subscriptions for others; accounting; document
reproduction; centralized data processing management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising purpose;
business management consulting services and business consulting
services; business development services; analysis of market
research data and statistics; data processing services; arranging
and conducting trade show exhibitions in the field of computers,
information technology and electronic business transactions via a
global computer network; business consulting services for artificial
intelligence; business consulting services for computer systems that
integrate Natural Language Processing (NLP), Computational
Linguistics (CL), Information Retrieval (IR) and Machine Learning
(ML) which is capable of understanding general human queries and
formulating responses; analyzing and compiling business data;
systemization of data in computer databases
Priority claim: Claim Country: MU
Claim No.: MU/M/2019/29115
Claim Date: 10/04/2019

الصنف

١٧٠١٠٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات ترويج المبيعات )لآلخرين(؛ إدارة األعمال
واالستشارات اإلدارية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ توزيع النشرات؛ توزيع
العينات؛ ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين ؛ خدمات المحاسبة؛ خدمات نسخ الوثائق؛
إدارة معالجة البيانات المركزية؛ تنظيم المعارض لغرض تجاري أو دعائي؛ خدمات
تقديم االستشارات في مجال إدارة األعمال التجارية وخدمات استشارات األعمال
التجارية؛ خدمات تطوير األعمال التجارية؛ خدمات تحليل بيانات وإحصائيات أبحاث
السوق؛ خدمات معالجة البيانات؛ تنظيم وإجراء المعارض التجارية في مجال
 تكنولوجيا المعلومات والمعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة الحاسوب،الحاسوب
العالمية؛ خدمات االستشارات التجارية للذكاء االصطناعي؛ خدمات استشارات األعمال
 اللغويات الحاسوبية،(ألنظمة الحاسوب التي تدمج معالجة اللغات الطبيعية )ان ال بيه
 استرجاع المعلومات )آي ار( والتعلم اآللي )ام ال( القادر على فھم،()سي ال
االستعالمات البشرية العامة وصياغة االستجابات؛ تحليل وتجميع بيانات العمل؛ تنظيم
البيانات في قواعد بيانات الحاسوب

MU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
MU/M/٢٩١١٥/٢٠١٩/:رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء
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Date of

10/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،أُبر تكنولوجيز
امريكا
شركة اجنبية

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

، سان فرنسيسكو، الطابق الرابع، ماركت ستريت١٤٥٥
٩٤١٠٣ كاليفورنيا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170078
Class
35

10/11/2019

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
35

الصنف

١٧٠٠٧٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Goods/Services
Arranging and conducting incentive rewards programs to
incentivize engagement with a ridesharing platform; providing
rewards programs for customers to earn fuel discounts and
rebates, school tuition, car maintenance and repair discounts,
roadside assistance, priority rideshare matching, rideshare trip
routing and duration information and access to rideshare
promotions; arranging and providing discount programs to
customers to obtain discounts on the cost of services or receive
improved services; membership rewards programs to
incentivize engagement with a ridesharing platform; providing a
website featuring information about discount and rewards
programs for customers to earn fuel discounts and rebates,
points and discounts for rideshares, flexible rideshare order
cancellations, rideshare route price protections, and rewards for
rideshare referrals; customer relationship management (CRM);
arranging and conducting incentive rewards programs, namely,
administration of loyalty programs enabling members to obtain
access to exclusive discounts, offers, promotions, rewards, and
features from retailers and service providers.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ترتيب وتنفيذ برامج المكافآت التحفيزية لتحفيز المشاركة في منصة خدمات تقاسم االنتقال
بالمركبات؛ توفير برامج مكافآت للعمالء لكسب خصومات على الوقود والحسومات والتعليم
المدرسي وخصومات صيانة وتصليح السيارات والمساعدة على الطريق ومطابقة خدمات
تقاسم االنتقال بالمركبات ذات األولوية وتوجيه الرحالت القائمة على تقاسم االنتقال بالمركبات
والمعلومات بشأن المدة والحصول على عروض خدمات تقاسم االنتقال بالمركبات؛ ترتيب
وتوفير برامج الخصم للعمالء للحصول على خصومات على تكلفة الخدمات أو لتلقي خدمات
مُحَ سَّنة؛ برامج مكافآت العضوية لتحفيز المشاركة في منصة خدمات تقاسم االنتقال
بالمركبات؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم معلومات عن برامج الخصم والمكافآت
للعمالء لكسب خصومات على الوقود والحسومات والنقاط والخصومات لخدمات تقاسم
االنتقال بالمركبات وعمليات إلغاء مرنة لطلب خدمات تقاسم االنتقال بالمركبات وعمليات
االسترداد الجزئي لتكلفة مسار خدمة تقاسم االنتقال بالمركبات والمكافآت لقاء إحاالت خدمة
تقاسم االنتقال بالمركبات؛ إدارة العالقات بالعمالء؛ ترتيب وتنفيذ برامج مكافآت تحفيزية
وتحديداً إدارة برامج الوالء التي تمكن األعضاء من الوصول إلى خصومات وعروض
.وعروض ترويجية ومكافآت وميزات حصرية من تجار التجزئة ومقدمي الخدمات

The registration of this mark does not give owner the right to
use the word (PRO) separately from the mark.

( بمعزل عنPRO) إن تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
.العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

20/11/2019

اسم طالب التسجيل:

مودانيسا الكترونيك ماجزاسيليك وتجارة الشركة المساھمة

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ألتونينيزادي ماھاليسي كوشباكيشي كاديسي رقم١/ ٢٧ :
أوسكودار -اسطنبول ،تركيا

20/11/2019

Applicant Name:

MODANiSA
ELEKTRONISA
MAGAZACILIK VE
TICRET. A.S.
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ALTUNIZADE MAHALLESI KUSBAKISI
CADDESI NO: 27/1
USKUDAR-ISTANBUL

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
170041
Class
35
35
الصنف
١٧٠٠٤١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالجملة في قطاع المالبس ،وبخاصة ،القمصان وقمصان نصف كم والبناطيل
والسترات والجاكيتات ]مالبس[ والجرزايات ]كنزات صوفية[ والمعاطف والتنانير والفساتين
وأثواب السباحة والمالبس الداخلية والشاالت والمالبس الطويلة ]مالبس[؛ خدمات البيع
بالجملة في قطاع لباس القدم ،وبخاصة ،األحذية والجوارب واألحذية الطويلة؛ خدمات البيع
بالجملة في قطاع أغطية للرأس ،وبخاصة ،القبعات واألوشحة )لفاعات( والبيريه )قبعات
مستديرة مسطحة(؛ خدمات توفير سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيھا

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Wholesale services relating to clothing, namely, shirts, teeshirts, trousers, sweaters, jackets [clothing], jumpers
[pullovers], coats, skirts, dresses, swimsuits, underwear,
shawls and Wraps [clothing]; Wholesale services relating to
footwear, namely, shoes, socks and boots; Wholesale services
relating to headwear, namely, hats, scarfs, berets; Provision of
an online marketplace for buyers and sellers of goods and
services.
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Date of

22/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Tumi, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 499 Thornall Street, 10th Floor, Edison,
New Jersey 08837

Goods/Services
Wholesale, retail and online retail store services; Procuring of
contracts for the purchase and sale of goods; Advertising
services; Sales management services; Publicity and sales
promotion services; Presentation of goods on communication
media for retail purposes; Providing consumer product
information; Providing business information; Providing
business information in the field of social media; Providing
incentive award programs through issuance and processing of
loyalty points for purchase of goods and services; Provision of
commercial information via the Internet; Provision of
information concerning commercial sales; Provision of
information and advice to consumers regarding the selection of
products and items to be purchased; Outsourcing services in
the field of customer relationship management; Sales promotion
for others by means of privileged user cards; Marketing
services; Promotion, advertising and marketing of on-line
websites; Business administration services for processing
sales made on the Internet; Business management advisory
services relating to franchising; Organisation of exhibitions and
trade fairs for business and promotional purposes

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،تومي
امريكا
شركة اجنبية

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

 نيو جيرسي، إيديسون،١٠  الطابق، ثورنال ستريت٤٩٩
٠٨٨٣٧

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170075
Class
35

22/12/2019

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
35

الصنف

١٧٠٠٧٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الين(؛ توفير العقود-خدمات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات متاجر التجزئة المباشرة )ان
لشراء وبيع البضائع؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة المبيعات؛ خدمات الدعاية
والترويج للمبيعات؛ عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة ؛ توفير
معلومات تتعلق بالمنتجات االستھالكية؛ توفير المعلومات التجارية ؛ توفير المعلومات
التجارية في مجال وسائل التواصل االجتماعي ؛ توفير برامج منح الحوافز من خالل إصدار
وتحويل نقاط الوالء لشراء السلع والخدمات ؛ توفير المعلومات التجارية عبر اإلنترنت ؛
توفير المعلومات المتعلقة بالمبيعات التجارية ؛ توفير المعلومات والمشورة للمستھلكين فيما
يتعلق باختيار المنتجات واألغراض التي سيتم شراؤھا؛ خدمات االستعانة بمصادر خارجية
في مجال إدارة العالقة مع العمالء؛ ترويج المبيعات لآلخرين عن طريق بطاقات المستخدم
-المتميز؛ خدمات التسويق؛ الترويج واإلعالن والتسويق للمواقع اإللكترونية المباشرة )ان
الين(؛ خدمات إدارة األعمال لتخليص المبيعات التي تتم على اإلنترنت ؛ الخدمات االستشارية
إلدارة األعمال المتعلقة بمنح االمتياز؛ تنظيم المعارض والمعارض التجارية ألغراض تجارية
وترويجية
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Date of

22/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Tumi, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 499 Thornall Street, 10th Floor, Edison,
New Jersey 08837

Goods/Services
Wholesale, retail and online retail store services; Procuring of
contracts for the purchase and sale of goods; Advertising
services; Sales management services; Publicity and sales
promotion services; Presentation of goods on communication
media for retail purposes; Providing consumer product
information; Providing business information; Providing
business information in the field of social media; Providing
incentive award programs through issuance and processing of
loyalty points for purchase of goods and services; Provision of
commercial information via the Internet; Provision of
information concerning commercial sales; Provision of
information and advice to consumers regarding the selection of
products and items to be purchased; Outsourcing services in
the field of customer relationship management; Sales promotion
for others by means of privileged user cards; Marketing
services; Promotion, advertising and marketing of on-line
websites; Business administration services for processing
sales made on the Internet; Business management advisory
services relating to franchising; Organisation of exhibitions and
trade fairs for business and promotional purposes

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،تومي
امريكا
شركة اجنبية

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

 نيو جيرسي، إيديسون،١٠  الطابق، ثورنال ستريت٤٩٩
٠٨٨٣٧

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170077
Class
35

22/12/2019

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
35

الصنف

١٧٠٠٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الين(؛ توفير العقود-خدمات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات متاجر التجزئة المباشرة )ان
لشراء وبيع البضائع؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة المبيعات؛ خدمات الدعاية
والترويج للمبيعات؛ عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة ؛ توفير
معلومات تتعلق بالمنتجات االستھالكية؛ توفير المعلومات التجارية ؛ توفير المعلومات
التجارية في مجال وسائل التواصل االجتماعي ؛ توفير برامج منح الحوافز من خالل إصدار
وتحويل نقاط الوالء لشراء السلع والخدمات ؛ توفير المعلومات التجارية عبر اإلنترنت ؛
توفير المعلومات المتعلقة بالمبيعات التجارية ؛ توفير المعلومات والمشورة للمستھلكين فيما
يتعلق باختيار المنتجات واألغراض التي سيتم شراؤھا؛ خدمات االستعانة بمصادر خارجية
في مجال إدارة العالقة مع العمالء؛ ترويج المبيعات لآلخرين عن طريق بطاقات المستخدم
-المتميز؛ خدمات التسويق؛ الترويج واإلعالن والتسويق للمواقع اإللكترونية المباشرة )ان
الين(؛ خدمات إدارة األعمال لتخليص المبيعات التي تتم على اإلنترنت ؛ الخدمات االستشارية
إلدارة األعمال المتعلقة بمنح االمتياز؛ تنظيم المعارض والمعارض التجارية ألغراض تجارية
وترويجية
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تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

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

في.اف .كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
V. F. Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 105 Corporate Centre Boulevard,
Greensboro, NC 27408, USA

 ١٠٥كوربوريت سنتر بوليفارد ،جرينسبورو ،ان سي
 ،٢٧٤٠٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١١٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االعمال التجارية وتحديداً :إدارة أعمال وعمليات الشركات ومتاجر البيع بالتجزئة
للمالبس وإكسسوارات المالبس وألبسة القدم وحقائب األمتعة وحقائب الظھر والمالبس
الخارجية؛ خدمات إدارة األعمال وتولي شؤون األعمال المتعلقة في مجال المالبس
وإكسسوارات المالبس وألبسة القدم وحقائب األمتعة وحقائب الظھر والمالبس الخارجية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٠٧٨٢٣٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٢٢ :

09/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170119
Class
35

Trademark

Goods/Services
Business services, namely, the business administration of
companies and of retail store operations featuring apparel,
apparel accessories, footwear, luggage, backpacks and outdoor
gear; business management and business administration
services relating to the fields of apparel, apparel accessories,
footwear, luggage, backpacks and outdoor gear
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078238
Claim Date: 22/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

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

الصحيحه لمستلزمات التجميل
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع زھران ،حي ام اذينة الشرقي ،عمارة رقم  ،١٩٤عمان ،
ص.ب١١١٢١ ,٢١٣٥٢٢:

١٧٠١٥١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واالعالن والبيع بالجملة والمفرق لمستحضرات التجميل والعناية بالجمال
والبشرة والشعر والتسويق عبر النيت ,

Applicant Name:
Real Cosmetics Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zahran Street, Hay Om Othaineh Al Sharqi
, Building No. 194, Amman, P.O.Box:
213522, 11121
Applicant for
Correspondence

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

27/01/2020

Date of

35

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170151
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising services, Retail Wholesale for cosmetics and
beauty care of skin , body and hair and online marketing
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

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

الصحيحه لمستلزمات التجميل
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع زھران ،حي ام اذينة الشرقي ،عمارة رقم  ،١٩٤عمان ،
ص.ب١١١٢١ ,٢١٣٥٢٢:

١٧٠١٥٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واالعالن والبيع بالجملة والمفرق لمستحضرات التجميل والعناية بالجمال
والبشرة والشعر والتسويق عبر النيت ,

Applicant Name:
Real Cosmetics Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zahran Street, Hay Om Othaineh Al Sharqi
, Building No. 194, Amman, P.O.Box:
213522, 11121
Applicant for
Correspondence

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

27/01/2020

Date of

35

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170152
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising services, Retail Wholesale for cosmetics and
beauty care of skin , body and hair and online marketing
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170233
Class
35

Goods/Services
Business and advertising services, namely, tracking and
reporting advertising performance and data; business
information services, namely, providing information to optimize
advertising performance; creation of marketing tools, namely,
devising marketing and advertising content featuring market
information, demographics, advertising performance, and
trends in the field of quantitative audience viewership;
arranging and conducting of business conferences; marketing,
advertising, and promotional services using augmented reality
computer software for integrating electronic data with real world
environments for the purpose of viewing, capturing, recording
and editing augmented images and augmented videos;
charitable services, namely, promoting public awareness about
charitable, philanthropic, volunteer, public and community
service and humanitarian activities.

35

الصنف

١٧٠٢٣٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تحديدا تتبع واالبالغ عن أداء اإلعالنات والبيانات؛ خدمات،خدمات األعمال واإلعالنات
، تحديدا توفير المعلومات لتحسين أداء اإلعالنات؛ إنشاء أدوات تسويقية،المعلومات التجارية
 أداء، الديموغرافيا،تحديدا استحداث محتوى تسويقي وإعالني يتضمن معلومات السوق
 واالتجاھات في مجال المشاھدة الكمية للجمھور؛ ترتيب وإجراء المؤتمرات،اإلعالن
 الترويج باستخدام برمجيات كمبيوتر الواقع المعزز لدمج، اإلعالن،التجارية؛ خدمات التسويق
 تسجيل وتحرير الصور، التقاط،البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الواقعي لغرض مشاھدة
 تحديدا تعزيز الوعي العام باألنشطة،المعززة ومقاطع الفيديو المعززة؛ الخدمات الخيرية
 النشاطات العامة والتواصل االجتماعي واألنشطة، العمل التطوعي، اإلنسانية،الخيرية
.اإلنسانية
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تاريخ ايداع الطلب:

04/02/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
35
الصنف
١٧٠٢٥٣

04/02/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170253
Class
35

Trademark

COLSIE
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر التجزئة وخدمات متاجر التجزئة على اإلنترنت التي تعرض مجموعة كبيرة من
السلع االستھالكية وبالتحديد مستحضرات تجميل وعطور وكولونيا وروائح عطرية وحبيبات
استحمام ورقائق استحمام وزيوت استحمام وھالم )جل( استحمام وأمالح استحمام غير طبية
ورغوة استحمام و مستحضرات عناية بالبشرة غير طبية على شكل بخاخ للجسم وزيت
للجسم وغسول )لوشن( للجسم ومقشر للجسم وصابون كريم للجسم وغسول للجسم وفقاعات
للحمام وكريم للجسم وكريم للوجه وصابون للوجه غير طبي وكريمات للبشرة وصابون
للبشرة وزيوت عطرية لالستخدام الشخصي وزيوت عطرية وزيوت معطرة ومنقوع للقدم
غير طبي ورشاش فواح للجسم وبخاخ فواح للجسم وغسوالت )لوشن( للجسم وغسوالت
)لوشن( لأليدي وغسوالت )لوشن( للوجه ومرطب للشفاه وملمع للشفاه وھالم )جل( للشعر
وزيوت للشعر وكريم للتدليك وغسول )لوشن( للتدليك وزيت للتدليك وطالء أظافر وبودرة
)مسحوق( للجسم وكريم استحمام وھالم )جل( استحمام وصابون غير طبي لأليدي ومنظفات
غير طبية للبشرة وأوراق عطرية )زھور وورود مجففة( وبخور و أكياس عطرية وعطور
للغرف وعبوات عطور للغرف ألجھزة توزيع العطور للغرف غير الكھربائية وحقائب لجميع
األغراض ومحافظ و حقائب نقود وحقائب ظھر وحقائب للشاطىء وحقائب ألدوات الزينة
ومستحضرات التجميل تباع فارغة ومالبس ومالبس علوية وتحتية وفساتين ومالبس قطنية
مريحة للبس المنزلي وحامالت الصدر والمالبس الداخلية والمالبس الداخلية التحتية النسائية
والمالبس التحتية النسائية والسراويل التحتية والسراويل الداخلية القصيرة الرجالية
والسراويل الداخلية الطويلة الرجالية والمالبس الداخلية العلوية النسائية والمالبس العلوية
بدون اكمام والمالبس الداخلية الطويلة النسائية ومالبس النوم والبيجامات )مالبس النوم(
والقمصان وقمصان النوم والسراويل والسراويل القصيرة والعباءات المنزلية وأرواب الحمام
وقمصان النوم ومشدات الجسم واحزمة لشد الجوارب النسائية والمشدات كقطع مالبس
اساسية واألخفاف وأقنعة النوم والجوارب النسائية ولباس القدم وأغطية الرأس وجوارب
وأحزمة

Goods/Services
Retail and online retail store services featuring a wide variety of
consumer goods, namely, cosmetics, perfume, cologne,
fragrances, bath beads, bath flakes, bath oil, bath gels, nonmedicated bath salts, bath foam, non-medicated skin care
preparation in the nature of body mist, body oil, body lotion,
body scrub, body cream soap, body wash, bubble bath, body
cream, face cream, non-medicated soap for the face, skin
creams, skin soap, essential oils for personal use, aromatic oils,
scented oils, non-medicated foot soaks, fragrant body splash,
fragrant body mist, body lotions, hand lotion, face lotion, lip
balm, lip gloss, hair gels, hair oils, massage cream, massage
lotion, massage oil, nail polish, body powder, shower cream,
shower gel, non-medicated soap for the hands, non-medicated
skin cleaners, potpourri, incense, sachets, room fragrances,
room fragrance refills for non-electric room fragrance
dispensers, all-purpose carrying bags, wallets, purses,
backpacks, beach bags, toiletry and cosmetic cases sold empty,
clothing, tops and bottoms, dresses, loungewear, bras,
underwear, lingerie, undergarments, panties, boxer shorts,
boxer briefs, camisoles, tank tops, slips, sleepwear, pajamas,
shirts, sleep shirts, pants, shorts, leisure gowns, robes,
nightgowns, shapewear, garter belts, corsets being foundation
garments, slippers, sleep masks, hosiery, footwear, headwear,
socks, and belts
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Date of

09/02/2020

09/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اسطول البضائع للخدمات اللوجستية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٥٣ ,١٨٤١:ب. ص،  ش عبدﷲ غوشة/ عمان

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

 ش عبدﷲ غوشة/  عمان١١٩٥٣ -١٨٤١ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

FLEET CARGO COMPANY
FOR LOGISTICAL
SERVICES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN / ABDALLAH GHOSHEH,
P.O.Box: 1841, 11953
Applicant for
P.O.Box 1841 -11953 AMMAN /
Correspondence
ABDALLAH GHOSHEH
Trademark
170210
Class
35

Goods/Services
~organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes -import-export agency services, outsourced
administrative management for companies -procurement
services for others “retail services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical supplies

35

الصنف

١٧٠٢١٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بيع واستيراد و تصدير المعقمات و المطھرات و,ادارة المعارض الغراض تجارية و دعائيه
, شراء السلع للغير, اإلستعانة باالدارات الخارجية لخدمة الشركات الداخلية,المنظفات
البيع بالتجزئة لالدوية البشرية و البيطرية و مواد التعقيم و تجھيزھا والمستلزمات الطبية
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Date of

16/02/2020

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Zina and Jameel Cleaning
Est /Jameel Mahmoud
zeadeh sarhan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman ,Ma,adaba Street Madi center,
P.O.Box: 35, 11610

جميل محمود زيادة سرحان/ مؤسسة زينة وجميل للمنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٦١٠ ,٣٥:ب. ص، عمان شارع مادبا مجمع ماضي

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

Applicant for
P.O.Box 35 -11610 Amman ,Ma,adaba
Correspondence
Street Madi center
Trademark
170032
Class
35

 عمان شارع مادبا مجمع ماضي١١٦١٠ -٣٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Goods/Services
Advertising publicity and marketing services trading of
perfumes and cosmetics

35

الصنف

١٧٠٠٣٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واالعالن والتسويق تجارة العطور ومواد التجميل
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عبد ﷲ عبد ﷲ الحضرم للتجارة العامة

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

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الكويت ،حولي ،قطعه ) ،(٣شارع ) ،(١٠٣مبنى )(١٦٦٠١
برج زينه ، ،دور ) ،(٢مكتب )(٣
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
35
الصنف
١٧٠٢٥٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المزاد العلني ،تقديم خدمات المزاد العلني عبر اإلنترنت ،ترتيب )تنظيم( وإجراء
المزادات العلنية.

25/02/2020

Date of

Applicant Name:

Abdullah Abdullah
Alhadhram General
Trading Co.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Hawali, Block (3), Street (103),
Building (16601) Zaina Tower, Floor (2),
)Office (3
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street , Amman , Jordan
170258
Class
35

Trademark

Goods/Services
Auction services; Providing on-line auction services; Arranging
and conducting auctions.
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Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

al robaiya al hadetha for
household supplies co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -Mecca st -mecca mall 3rd floor,
P.O.Box: 7119, 11118
Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 amman -mecca mall
Correspondence
Trademark
170097
Class
35

Goods/Services
Real estate and wood trade, wholesale trade in building
materials and wood, sale of gum, candies and soft chocolate,
trade in tools and industrial tolos , import and export of
wholesale and retail, sale and trade of all kinds of linens,
sponge and spring mattresses, home and office furniture
wholesale and retail trade, stationery and office trade,
haberdashery and toys Sports and fishing tools, wholesale
trade in sanitary ware, wholesale trade in electrical tools,
wholesale trade in auto accessories, wholesale trade in
blacksmith supplies, wholesale trade in household supplies,
primary and industrial materials trade, retail trade in
construction Retail trade in sanitary ware, retail trade in
electrical tools, retail trade in manual and industrial tools,
retail trade in auto accessories, retail trade in home supplies,
wholesale and retail trade in industrial, professional,
agricultural and sanitary tools and all their requirements and
all kinds of paint, wholesale and retail trade in tools For
heating and cooling, wholesale and retail trade in outdoor
garden furniture, wholesale and retail trade in children's
games, trade in decorative plants and their accessories

08/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرباعية الحديثة للتجھيزات المنزلية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٧١١٩:ب. ص، الطابق الثالث- مكه مول-  شارع مكة- عمان
١١١١٨

35

الصنف

مكه مول-  عمان١١١١٨ -٧١١٩ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٠٩٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيع العلكه والسكاكر,تجارة الجمله في مواد البناء واالخشاب, تجارة المعدات الزراعيه
استيراد وتصدير حمله,تجارة العدد واالدوات الصناعيه, والشوكوالته والمشروبات الغازيه
تجارة االثاث, بيع وتجارة البياضات بانواعھا وفرشات االسفنج والفرشات الزنبركيه, ومفرق
تجارة الخردوات ولعب االطفال, تجارة القرطاسيه ومواد مكتبيه,المنزلي والمكاتب حمله ومفرق
تجارة الجمله في االدوات,تجارة الجمله في االدوات الصحيه,وادوات الرياضه والصيد
تجارة الجمله في لوازم, تجارة الجمله في اكسسوارات السيارات, الكھربانيه
تجارة التجزئه, تجارة المواد االوليه والصناعيه, تجارة الجمله في اللوازم المنزليه,الحدادين
تجارة التحز نه في االدوات الكھربائيه, تجارة التجزنه في االدوات الصحيه, في مواد البباء
 تجارة التجزئعج في اكسسوارات,تجارة التجزئه في العدد اليدويه والصناعيه,
تجارة الجمله والتجزئه في العدد الصناعيه,تجارة التجزنه في اللوازم المنزليه,السيارات
تجارة الجمله والتجزنه, والمھنيه والزراعيھوالصحيه وكافة مستلزماتھا وكافة انواع الدھان
تجارة الجمله والتجزئه في االثاث, في االدوات الخاصه بالتدفنه والتبريد
االتجارة في نباتات الزينه,تجارة الجمله والتجزئه في العاب االطفال, الخاررحي للحدائق
وتوابعھا
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تاريخ ايداع الطلب:

10/03/2020

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

شركة نوتنغھام للطيران
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/03/2020

Date of

شارع مكة  /بناية رقم  / ١٦٤الطابق الثامن  /رقم المكتب
 ، ٨٠٩ص.ب١١٨٢١ ,٥٣٠٧٦٦:

Applicant Name:
nottingham aviation
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / mecca street/ bldg . 164 floor no
.8 office no. 809, P.O.Box: 530766, 11821

ص.ب  -٥٣٠٧٦٦شارع مكة  /بناية رقم  / ١٦٤الطابق
الثامن  /رقم المكتب ٨٠٩
الصنف
١٧٠٢٨٢

Applicant for
P.O.Box 530766 - amman / mecca street/
Correspondence
bldg . 164 floor no .8 office no. 809
Trademark
170282
Class
35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة و استيراد قطع غيار و معدات الطائرات و تزويد الطائرات بجميع المعدات و االجھزة
االلكترونية  ،و وكاالت شركات الطيران

35

Goods/Services
trade and import of aircraft equipment parts and supply of
aircraft with all equipment and electronic devices, airline
agencies
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تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

تراث الجزيرة لالستيراد والتصدير

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

االردن
ذ .م .م
عمان/جبل عمان  ،ص.ب١١٨٤١ ,٥٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤١ -٥٦عمان تالع العلي -خلف مطعم السروات

رقم العالمة التجارية

١٧٠٣٠٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة الھدايا

اعالن الجريدة الرسمية

12/03/2020

Date of

Applicant Name:

torath al jazeera fox
export&import
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/jabal amman, P.O.Box: 56, 11841

الصنف

35

Applicant for
 P.O.Box 56 -11941 Amman -tela al aliCorrespondence
behined sarawat
Trademark
170302
Class
35

Goods/Services
gifts trading
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،٥٥٤٠٣الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
35
الصنف
١٧٠٢٦٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع االستھالكية ،خدمات
متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تضم مجموعة متنوعة من السلع االستھالكية

17/05/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170264
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail store services featuring a wide variety of consumer
goods; online retail store services featuring a wide variety of
consumer goods
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Date of

02/06/2020

02/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ATLANTIC LABORATORY
االطلسي التجارية/ شركة االطلسي للتجھيزات المخبرية والعلمية والكيماوية
SCICENTIFI&
SUPPLIFS/ATLANTIC
Trading
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
Limited Liability Company
 م. م.ذ
Applicant Career
Applicant Address city/ street : Amman - luweibdeh , Munes
،  ش مؤنس الرزاز-  اللويبدة-  الشارع عمان/المدينة
alrazzaz st, P.O.Box: 928174, 11190
١١١٩٠ ,٩٢٨١٧٤:ب.ص

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 928174 -11190 city/ street :
Correspondence
Amman - luweibdeh , Munes alrazzaz st
Trademark
170305
Class
35

Goods/Services
Trading & marketing of disinfectants detergents, sterilization
products and medical devices its accessories

 اللويبدة-  الشارع عمان/ المدينة١١١٩٠ -٩٢٨١٧٤ ب.ص
 ش مؤنس الرزاز35
الصنف
١٧٠٣٠٥

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة وتسويق المطھرات والمعقمات والمعدات الطبية ومستلزماتھا واكسسوراتھا
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Date of

08/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

tamem hasan flieh al
gtaish
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street madaba/hai al nadeem ,
P.O.Box: 29, 11512
Applicant for
P.O.Box 29 -11512 city/street
Correspondence
madaba/hai al nadeem
Trademark
170227
Class
35

Goods/Services
mineral water trading
the registration of this trde mark does not give owners the
exclusive right to use(pure H2O) separately from the mark

08/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

تميم حسن فليح القطيش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,٢٩:ب.ص, حي النديم/٣٠ ش/الشارع مادبا/المدينة
١١٥١٢
حي النديم/٣٠ ش/الشارع مادبا/ المدينة١١٥١٢ -٢٩ ب.ص
35

الصنف

١٧٠٢٢٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة المياه الصحية
( بمعزل عنO٢Pure H) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال
اليعطي
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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

اسم طالب التسجيل:

سامي بخيت راشد الدعسان

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

االردن
مؤسسة فردية
الزرقاء  /الزرقاء الجديدة  /ش  ، ٣٦ص.ب١١٩٥٣ ,٣٨٢٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٣٨٢٨عمان  /جبل الحسين

رقم العالمة التجارية

١٧٠٣٠٦

اعالن الجريدة الرسمية

11/06/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االستيراد والتصدير ,تجارة االدوات المنزليه,تجارة الھدايا,تجار ة االجھزة الكھربانيه ,تجارة
النثريات ,تجارة العاب االطفال

35

Sami Bakhet Rashed Al
Dasan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address zatqa/ new zarqa/ 36 str , P.O.Box: 3828,
11953
Applicant for
P.O.Box 3828 -11953 amman/ jabal al
Correspondence
hussain
Trademark
170306
Class
35

Goods/Services
Import and export,household appliances trade, gifts trade,
electrical appliances trade, miscellaneous trade, children’s toys
trade
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2019

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

ليبرا اسوسياسيون
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Libra Association
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai de l'Ile 13 1204 Geneva, Switzerland

كيه دو ليل  ١٢٠٤ ،١٣جنيف ،سويسرا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٧٩

16/07/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

36

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170179
Class
36

Trademark

LIBRA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات المالية؛ التبادل المالي؛ خدمات الشؤون المالية ،تحديدا :خدمات اإلدارة المالية
والتخطيط المالي والتنبؤات المالية وإدارة المحافظ المالية والتحاليل واالستشارات المالية؛
المعلومات المالية المقدمة بواسطة الوسائل اإللكترونية؛ خدمات الوساطة المالية؛ خدمات
البائع؛ وخدمات تداول العمالت الرقمية؛ العمالت المشفرة؛ العمالت االفتراضية؛ محافظ العملة
الرقمية وخدمات التخزين؛ الخدمات البنكية اإللكترونية من خالل شبكة الحاسوب العالمية؛
تداول العمالت؛ خدمات إجراء الدفعات؛ خدمات تداول العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية
والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية
الرقمية وخدمات تداول العمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ خدمات تداول
العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية وخدمات معالجة العمالت الرمزية المشفرة
والعمالت الرمزية لالستخدام لآلخرين؛ تسھيل عمليات التحويل لمكافئات النقد اإللكترونية؛
تقديم المعلومات المالية على شكل العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة
واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية وأسعار
العمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ تقديم المعلومات المالية في مجاالت
العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية وأسواق العمالت الرمزية المشفرة والعمالت
الرمزية لالستخدام؛ خدمات التقارير اإلخبارية في مجال األخبار المالية؛ الخدمات المالية،
تحديدا :توفير خدمات العملة االفتراضية الستخدامھا من قبل أعضاء مجتمع عبر اإلنترنت
عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ تأمين الرموز القيمة؛ إدارة العمالت الرقمية والعمالت
االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية
والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية لالستخدام؛ الخدمات
المالية ،تحديدا :توفير تبادل مالي لتداول العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت
المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية
والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية لالستخدام؛ خدمات تداول العمالت المشفرة؛
خدمات تبادل العمالت المشفرة؛ معالجة مدفوعات العمالت المشفرة؛ خدمات الدفع
اإللكتروني؛ معالجة المدفوعات اإللكترونية من خالل خدمات المحفظة اإللكترونية؛ خدمات
إدارة العمالت؛ خدمات تحويل العمالت؛ الخدمات المالية ،تحديدا :توفير التحويل اإللكتروني
للعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية
لالستخدام؛ االستشارات المالية في مجال العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت
المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية
والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ تقديم المعالجة اإللكترونية والتتبع
اإللكتروني للتحويل اإللكتروني لألموال؛ خدمات صرف العمالت؛ خدمات إدارة اإلستثمار؛
خدمات صرف النقود؛ إدارة المحافظ االستثمارية لألصول الرقمية؛ خدمات الحراسة
للمؤسسات المالية والصناديق؛ إدراج وتداول المبادالت والمشتقات على العملة الرقمية
والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول
الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية ،والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛
صرف النقود؛ تصريف األموال؛ المقاصة وتسوية المعامالت المالية؛ خدمات تحويل االموال
الكترونيا؛ خدمات تقديم المعلومات المالية؛ خدمات التجارة المالية اإللكترونية؛ التجارة المالية
اإللكترونية ،تحديدا :تداول مجال األصول الرقمية؛ توفير معلومات مالية عند الطلب وفي
الوقت الفعلي حول العملة الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية
والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة
والعمالت الرمزية لالستخدام؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يعرض المعلومات المالية
المتعلقة بالعملة الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم
المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية ومدفوعات العمالت الرمزية المشفرة
والعمالت الرمزية لالستخدام؛ توفير المعلومات في مجاالت االستثمار والتمويل عبر شبكات
الحاسوب وشبكة االتصاالت العالمية؛ التداول اإللكتروني لألدوات المالية؛ خدمات الكترونية
للدفع التجاري.

Goods/Services
Financial services; financial exchange; financial affairs, namely,
financial management, financial planning, financial forecasting,
financial portfolio management and financial analysis and
consultation; financial information provided by electronic
;means; brokerage services; dealer services; digital currency
cryptocurrency; virtual currency; digital currency wallet and
storage services; electronic banking services via a global
computer network; currency trading; payment processing
services; digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain asset, digitized asset, digital token,
crypto token and utility token trading services; digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset,
digitized asset, digital token, crypto token and utility token
processing services for others; facilitating transfers of
electronic cash equivalents; providing financial information in
the nature of digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain asset, digitized asset, digital token,
crypto token and utility token ratings; providing financial
information in the fields of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset,
digital token, crypto token and utility token markets; news
reporting services in the field of financial news; financial
services, namely, providing virtual currency services for use by
members of an online community via a global computer
network; issuance of tokens of value; management of digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens; financial services, namely, providing a
financial exchange for the trading of digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets,
;digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens
cryptocurrency trading services; cryptocurrency exchange
services; cryptocurrency payment processing; electronic
payment services; processing electronic payments through
;electronic wallet services; currency management services
currency transfer services; financial services, namely, providing
electronic transfer of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; financial
consultation in the field of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; providing
;electronic processing and tracking of electronic funds transfers
;currency exchange services; investment management services
money exchange services; management of digital asset
investment portfolios; custodial services for financial
institutions and funds; listing and trading of swaps and
derivatives on digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens,
;crypto tokens and utility tokens; monetary exchange
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exchanging money; clearing and reconciling financial
transactions; electronic funds transfer; financial information
services; electronic financial trading services; electronic
financial trading, namely, trading of the field of digitized assets;
providing on-demand and real-time financial information about
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens; providing a website featuring financial
information regarding digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset,
digital token, crypto token and utility token payments; providing
information in the fields of investment and finance over
computer networks and global communication network;
electronic trading of financial instruments; electronic commerce
payment services.
Priority claim: Claim Country: TM
Claim No.: 20190018
Claim Date: 16/01/2019

TM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩٠٠١٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠١/١٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Chedid Capital Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Solaris Corporate Services Ltd., Royal
Bank House, 3rd floor, 24 Shedden Road,
PO Box 1586, George Town, Grand
Cayman KY1-1110, Cayman Islands
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170188
Class
36

Goods/Services
Insurance and re-insurance services; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; Insurance/reinsurance solutions;
insurance and reinsurance brokerage; Insurance & reinsurance
broking; Insurance/reinsurance consultancy; risk management,
monitoring and risk analysis of the portfolios of
insurance/reinsurance companies; Insurance activities
business; Investment, acquisition of equities, Reinsurance,
Insurance, Broking, Consultancy, loss adjusting and risk
surveying services; risk management; financial services;
financial brokerage; pensions and annuities; investment
services, investment advisory services.

24/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شديد كابيتال ليميتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، رويال بانك ھاوس،.م.م.سوالريس كوربوريت سيرفيسز ش
 غراند، جورج تاون،١٥٨٦  رمز البلد، شارع شيدن،٣ الطابق
 جزر الكايمن،١١١٠ -١  كيه واي،كايمان
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
36

الصنف

١٧٠١٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التأمين واعادة التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات
اعادة التامين؛ سمسرة التأمين واعادة التأمين؛ وساطة/الشؤون العقارية؛ حلول التأمين
 مراقبة وتحليل،اعادة التأمين؛ ادارة المخاطر/التأمين واعادة التأمين؛ استشارات التأمين
،اعادة التامين؛ خدمات انشطة التأمين التجارية؛ توظيف/المخاطر لمحافظ شركات التأمين
 ضبط الخسارة ومسح، االستشارات، الوساطة، التأمين، خدمات اعادة التأمين،اقتناء االسھم
المخاطر؛ ادارة المخاطر؛ الخدمات المالية؛ السمسرة المالية؛ النفقات وااللتزامات بالدفع؛
 خدمات االستشارة في االستثمار،خدمات االستثمار
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تاريخ ايداع الطلب:

21/01/2020

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

بولت تكنولوجي او يو
استونيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bolt Technology OU
Nationality
: ESTONIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vana-Louna 15, 10134 Tallinn Estonia

فانا-لونا  ١٠١٣٤ ،١٥تالين استونيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١١٤

21/01/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

36

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170114
Class
36

Trademark

BOLT
من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛
خدمات وساطة التأمين على النقل؛ االستشارات وخدمات الوساطة المتعلقة بالتأمين على
المركبات؛ الخدمات المالية المتعلقة بتأمين السيارات؛ توفير البطاقات مسبقة الدفع؛ خدمات
القروض واالئتمان وخدمات التأجير التمويلي؛ التحويالت والمعامالت المالية؛ خدمات الدفع
المالي؛ العمليات المصرفية؛ خدمات التمويل والتزويد بالتمويل؛ خدمات حفظ الودائع؛ خدمات
المحفظة اإللكترونية )خدمات الدفع(؛ خدمات تحويل االموال الكترونياً؛ المعلومات المالية؛
خدمات البطاقات البنكية وبطاقات االئتمان وبطاقات السحب وبطاقات الدفع اإللكتروني؛
خدمات معالجة المدفوعات وخدمات الدفع غير النقدي؛ خدمات استثمار رؤوس اموال؛
خدمات استثمار األموال.

Goods/Services
;Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs
Transport insurance brokerage; Consultancy and brokerage
services relating to vehicle insurance; Financial services
relating to the insurance of motor vehicles; Provision of prepaid
;cards and tokens; Loan and credit, and lease-finance services
Financial transfers and transactions; Financial payment
services; Banking; Financing and funding services; Safe
;)deposit services; Electronic wallet services (payment services
Electronic funds transfer; Financial information; Bank card,
;credit card, debit card and electronic payment card services
;Payment processing services Contactless payment services
Capital investment; Investment of funds.
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Viceroy Cayman Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Maples Corporate Services Limited,
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170055
Class
36

28/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

فايسروي كايمان ليمتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

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

 جراند، اوغالند ھاوس،مابليز كوربوريت سيرفيسيز ليمتد
 جزر كايمان،١١٠٤-١  كيه واي،كايمان
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
36
الصنف
١٧٠٠٥٥

Goods/Services
Arranging of leases and rental agreements for real estate; assessment
and management of real estate; classified real estate listings of
apartment rentals and housing rentals; land acquisition, namely, real
estate brokerage; lease of real estate; leasing of real estate; leasing of
real property; providing a database of information about residential real
estate listings in different neighborhoods and communities; providing
an internet website portal offering information in the fields of real
estate concerning the rental, purchase and sale of apartments, condos,
villas, and cabins; providing information in the field of real estate via
the internet; real estate equity sharing, namely, managing and
arranging for co-ownership of real estate; real estate consultancy; real
estate investment trust management services; real estate management
services; real estate management consultation; real estate listing
services for apartments, condos, villas, and cabin; real estate service,
namely, rental property management; real estate services, namely,
rental of apartments, condos, villas, and cabins using pay per click
advertising on a global computer network; real estate services, namely,
rental of short-term furnished apartments, condos, villas, and cabins;
real estate services, namely, leasing and management for others of
residential condominiums located within hotel developments; real
estate services, namely, apartments, condos, villas, and cabins rental
management services; real estate services, namely, rental, brokerage,
leasing and management of apartments, condos, villas, and cabins;
real estate time-sharing; vacation real estate time-sharing; rental of
apartments, condos, villas, and cabins; real estate marketing services.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قوائم العقارات، تقييم وإدارة العقارات،ترتيب عقود اإليجار والتأجير للعقارات
 حيازة األراضي وبالتحديد،المصنفة من إيجارات الشقق واإليجارات السكنية
، تأجير الممتلكات العقارية، تأجير العقارات، إيجار العقارات،الوساطة العقارية
توفير قاعدة بيانات للمعلومات حول قوائم العقارات السكنية في األحياء
 توفير بوابة موقع على شبكة اإلنترنت تقدم معلومات في،والمجتمعات المختلفة
مجاالت العقارات المتعلقة بتأجير وشراء وبيع الشقق والشقق الخاصة والفيالت
 تقاسم األسھم، توفير المعلومات في مجال العقارات عبر اإلنترنت،والكبائن
، االستشارات العقارية،العقارية وبالتحديد إدارة وترتيب الملكية المشتركة للعقار
 استشارات إدارة، خدمات إدارة العقارات،خدمات إدارة صناديق االستثمار العقاري
 خدمة، خدمات قوائم العقارات للشقق والشقق الخاصة والفيالت والكبائن،العقارات
 الخدمات العقارية وبالتحديد تأجير الشقق،العقارات وبالتحديد إدارة تأجير العقارات
والشقق الخاصة والفيالت والكبائن باستخدام إعالنات الدفع لكل نقر على شبكة
 الخدمات العقارية وبالتحديد تأجير الشقق والشقق الخاصة،حاسوب عالمية
 الخدمات العقارية وبالتحديد،والفيالت والكبائن المفروشة على المدى القصير
،التأجير واإلدارة لآلخرين من الوحدات السكنية الواقعة ضمن مشاريع الفنادق
الخدمات العقارية وبالتحديد خدمات إدارة الشقق والشقق الخاصة والفيالت
 الخدمات العقارية وبالتحديدت تأجير ووساطة وإيجار وإدارة الشقق،والكبائن
 عطلة تقاسم الوقت، تقاسم الوقت العقاري،والشقق الخاصة والفيالت والكبائن
 تأجير الشقق والشقق الخاصة،(العقاري )استخدام مشترك للعقار خالل العام
. خدمات التسويق العقاري،والفيالت والكبائن
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

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

سناب انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

Date of

 ٢٧٧٢دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا ،كاليفورنيا
 ٩٠٤٠٥الواليات المتحدة االميركية

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٢٣١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التحويل االلكتروني لألموال لآلخرين؛ توفير معالجة الكترونية لمدفوعات بطاقات
االئتمان؛ توفير معالجة الكترونية لمدفوعات بطاقات االئتمان المتنقلة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٥٥٥١٦٦ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٣١ :

36

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170231
Class
36

Trademark

Goods/Services
Electronic transfer of money for others; Providing electronic
processing of debit card payments; Providing electronic
processing of mobile debit card payments.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88555166
Claim Date: 31/07/2019
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170234
Class
36

Goods/Services
Funding online cash accounts from prepaid cash cards and
debit cards; administration of transactions involving funds
drawn from prepaid cash cards, or debit cards over a global
data network; clearing and reconciling financial transactions via
electronic communications networks; charitable fundraising
services, charitable investment services in the field of providing
monetary donations and grants to arts, education, and youth
programs.

36

الصنف

١٧٠٢٣٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تمويل الحسابات النقدية عبر اإلنترنت من البطاقات النقدية مسبقة الدفع وبطاقات الخصم؛
 أو،إدارة المعامالت التي تشمل األموال المسحوبة من البطاقات النقدية المدفوعة مسبقا
بطاقات السحب اآللي عبر شبكة بيانات عالمية؛ مقاصة وتسوية المعامالت المالية عبر
 خدمات االستثمار الخيري في،شبكات االتصاالت اإللكترونية؛ خدمات جمع التبرعات الخيرية
. وبرامج الشباب، التعليم،مجال تقديم التبرعات النقدية والمنح للفنون
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Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Future Exchange Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Wasfy Al- Tal Str.(gardens) st
Bldg no.(66),, P.O.Box: 17995, 11195
Applicant for
P.O.Box 17995 -11195 Amman-Wasfy AlCorrespondence
Tal Str.(gardens) st Bldg no.(66),
Trademark
170043
Class
36

Goods/Services
Money exchange srevices

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المستقبل للصرافة
االردن
 م. م.ذ

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

,١٧٩٩٥:ب. ص، (٦٦ ) شارع وصفي التل مبنى رقم-عمان
١١١٩٥
شارع وصفي التل مبنى رقم- عمان١١١٩٥ -١٧٩٩٥ ب.ص
(٦٦ )
36
الصنف
١٧٠٠٤٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تحويل االموال
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Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Future Exchange Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Wasfy Al- Tal Str.(gardens) st
Bldg no.(66),, P.O.Box: 17995, 11195
Applicant for
P.O.Box 17995 -11195 Amman-Wasfy AlCorrespondence
Tal Str.(gardens) st Bldg no.(66),
Trademark
170042
Class
36

Goods/Services
Money exchange srevices

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المستقبل للصرافة
االردن
 م. م.ذ

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

,١٧٩٩٥:ب. ص، (٦٦ ) شارع وصفي التل مبنى رقم-عمان
١١١٩٥
شارع وصفي التل مبنى رقم- عمان١١١٩٥ -١٧٩٩٥ ب.ص
(٦٦ )
36
الصنف
١٧٠٠٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تحويل االموال
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Date of

15/03/2020

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.ع.شركة دلتا للتامين م
االردن
مساھمة عامة
١١١٨١ ,٣٠٥٥:ب. ص، شارع الحسين بن علي/عمان

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

شارع الحسين بن علي/ عمان١١١٨١ -٣٠٥٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Delta insurance
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Al Hussein Bin Ali St, P.O.Box:
3055, 11181
Applicant for
P.O.Box 3055 -11181 Amman/Al Hussein
Correspondence
Bin Ali St
Trademark
170046
Class
36

Goods/Services
Insurance underwriting arial services, Fire insurance
underwriting, Accident insurance underwriting Life insurance
underwriting Marine insurance underwriting
the registration of this trademark does not give owners
exclusive right to use the common word separately from the
trademark

36

الصنف

١٧٠٠٤٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إبرام سندات التأمين ضد, ابرام سندات التامين ضد الحرائق, خدمات التأمين,التأمين
 إبرام سندات التأمين البحري, إبرام سندات التأمين على الحياة,الحوادث
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق باستعمال الكلمات العامة اذا ظھرت بمعزل
عن العالمة
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Date of

15/03/2020

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.ع.شركة دلتا للتامين م
االردن
مساھمة عامة
١١١٨١ ,٣٠٥٥:ب. ص، شارع الحسين بن علي/عمان

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

شارع الحسين بن علي/ عمان١١١٨١ -٣٠٥٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Delta insurance
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Al Hussein Bin Ali St, P.O.Box:
3055, 11181
Applicant for
P.O.Box 3055 -11181 Amman/Al Hussein
Correspondence
Bin Ali St
Trademark
170045
Class
36

Goods/Services
Insurance underwriting, Actuarial services, PE insurance
underwriting, Accident insurance underwriting, Life insurance
underwriting, Marine insurance underwriting
the registration of this trademark does not give owners
exclusive right to use the common word separately from the
trademark

36

الصنف

١٧٠٠٤٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إبرام سندات التأمين ضد,  ابرام سندات التأمين ضد الحرائق, خدمات التأمين, التأمين
إبرام سندات التأمين البحري, إبرام سندات التأمين على الحياة, الحوادث
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق باستعمال الكلمات العامة اذا ظھرت بمعزل
عن العالمة
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Date of

15/03/2020

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.ع.شركة دلتا للتامين م
االردن
مساھمة عامة
١١١٨١ ,٣٠٥٥:ب. ص، شارع الحسين بن علي/عمان

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

شارع الحسين بن علي/ عمان١١١٨١ -٣٠٥٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Delta insurance
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Al Hussein Bin Ali St, P.O.Box:
3055, 11181
Applicant for
P.O.Box 3055 -11181 Amman/Al Hussein
Correspondence
Bin Ali St
Trademark
170049
Class
36

Goods/Services
we underwriting uarial services, Fire insurance underwriting
Accident insurance underwriting, Life insurance underwriting
Marine insurance underwriting
the registration of this trademark does not give owners
exclusive right to use the common word separately from the
trademark

36

الصنف

١٧٠٠٤٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إبرام سندات التأمين ضد, ابرام سندات التأمين ضد الحرائق,خدمات التامين, التأمين
 إبرام سندات التأمين البحري,الحوادث
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق باستعمال الكلمات العامة اذا ظھرت بمعزل
عن العالمة
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Date of

15/03/2020

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.ع.شركة دلتا للتامين م
االردن
مساھمة عامة
١١١٨١ ,٣٠٥٥:ب. ص، شارع الحسين بن علي/عمان

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

شارع الحسين بن علي/ عمان١١١٨١ -٣٠٥٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Delta insurance
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Al Hussein Bin Ali St, P.O.Box:
3055, 11181
Applicant for
P.O.Box 3055 -11181 Amman/Al Hussein
Correspondence
Bin Ali St
Trademark
170048
Class
36

Goods/Services
Insurance underwriting varial services, Fire insurance
underwriting, Accident insurance underwriting, Life insurance
underwriting, Marine insurance underwriting
the registration of this trademark does not give owners
exclusive right to use the common word separately from the
trademark

36

الصنف

١٧٠٠٤٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إبرام سندات التأمين ضد,  ابرام سندات التأمين ضد الحرائق, خدمات التأمين,التأمين
 إبرام سندات التأمين البحري,إبرام سندات التأمين على الحياة, الحوادث
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق باستعمال الكلمات العامة اذا ظھر بمعزل عن
العالمة
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Date of

15/03/2020

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.ع.شركة دلتا للتامين م
االردن
مساھمة عامة
١١١٨١ ,٣٠٥٥:ب. ص، شارع الحسين بن علي/عمان

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

شارع الحسين بن علي/ عمان١١١٨١ -٣٠٥٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Delta insurance
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Al Hussein Bin Ali St, P.O.Box:
3055, 11181
Applicant for
P.O.Box 3055 -11181 Amman/Al Hussein
Correspondence
Bin Ali St
Trademark
170047
Class
36

Goods/Services
Insurance underwriting arial services, Fire insurance
underwriting, Accident insurance underwriting, Life insurance
underwriting, Marine insurance underwriting
the registration of this trademark does not give owners
exclusive right to use the common word separately from the
trademark

36

الصنف

١٧٠٠٤٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إبرام سندات التأمين ضد,  ابرام سندات التأمين ضد الحرائق, خدمات التأمين,التأمين
 إبرام سندات التأمين على الحياةو إبرام سندات التأمين البحري,الحوادث
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق باستعمال الكلمات العامة اذا ظھرت بمعزل
عن العالمة
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Date of

10/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

10/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،فيرست سوالر
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
First Solar, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 350 West Washington Street, Suite 600,
Tempe, Arizona 85281 USA

 اريزونا، تيمبي،٦٠٠  سويت، ويست واشنطن ستريت٣٥٠
 الواليات المتحدة االميركية٨٥٢٨١

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170195
Class
37

Goods/Services
Construction services, namely, planning, laying out and
construction of photovoltaic arrays, systems and subsystems;
installation of solar panels and solar power systems; repair and
maintenance of solar power systems; cleaning of solar power
systems; providing information in the field of construction of
solar panels and solar power systems.
The registration of this trademark should be in Red, white and
black colors according to the print filed with the application.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "SOLAR" whenever appearing
differently or separately from the mark.

37

الصنف

١٧٠١٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التخطيط وتصميم وإنشاء مصفوفات تجميع الطاقة:الخدمات اإلنشائية وتحديدا
المستمدة من أشعة الشمس واألنظمة و األنظمة الفرعية؛ خدمات تركيب األلواح الشمسية
وأنظمة الطاقة الشمسية؛ خدمات إصالح وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية؛ خدمات تنظيف
أنظمة الطاقة الشمسية؛ خدمات توفير المعلومات في مجال إنشاء ألواح الطاقة الشمسية
.وأنظمة الطاقة الشمسية
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر واألبيض واألسود وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال كلمة "سوالر" عندما تظھر بشكل
.مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nabtesco Corporation
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7-9, Hirakawacho 2-chome, 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
170259
Class
37

Goods/Services
Electric appliance installation and repair; motor vehicle
maintenance and repair; airplane maintenance and repair; rental
of bulldozers; construction; vehicle lubrication; machinery
installation, maintenance and repair; pump repair; vehicle
maintenance; vehicle breakdown repair services; providing
construction information; providing information relating to
repairs; installation, maintenance and repair of computer
hardware; repair of security locks; installation of doors and
windows; construction consultancy; services of electricians.

17/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نابتيسكو كوربوريشن
يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو، كو-  تشيودا،تشوم-٢  ھيراكاواتشو،٩-٧

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان٠ ، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
37
الصنف
١٧٠٢٥٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، صيانة وإصالح الطائرات، صيانة وإصالح السيارات،تركيب وإصالح األجھزة الكھربائية
 إصالح، تركيب اآلالت وصيانتھا وإصالحھا، تزييت السيارات، اعمال بناء،تأجير الجرافات
، توفير معلومات عن البناء، خدمات إصالح أعطال المركبات، صيانة المركبات،المضخات
 إصالح، تركيب وصيانة وإصالح أجھزة الحاسوب،توفير المعلومات المتعلقة باإلصالحات
. خدمات الكھربائيين، استشارات البناء، تركيب أبواب ونوافذ،أقفال األمان
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

مصطفى احمد شعبان جلنبو

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  /خلدا  /اشارة البنك العربي  ،ص.ب١١٥١٢ ,١٦٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٥١٢ -١٦٥عمان  /خلدا  /اشارة البنك العربي

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٦٥

اعالن الجريدة الرسمية

28/05/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صيانة المنازل  ,صيانة االجھزة المنزلية ,صيانة المواقد  ,صيانة شبكات الغاز صيانة عامه

mustafa ahmad shaban
galanbo
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / khalda, P.O.Box: 165, 11512

37

Applicant for
P.O.Box 165 -11512 amman / khalda
Correspondence
Trademark
170065
Class
37

Goods/Services
home maintenance , home appliances maintenance , stove
maintenance ,gas maintenanc , public maintenance
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تاريخ ايداع الطلب:

03/06/2020

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

شركة التعايش للمقاوالت االنشائية
االردن
ذ .م .م
الصويفية  ،ص.ب١١١٩٦ ,٩٦٢١٥٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٦ -٩٦٢١٥٤الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧٠١٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاوالت انشائية

اعالن الجريدة الرسمية

03/06/2020

Date of

Applicant Name:
altaysh for engineering
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address sweifleh, P.O.Box: 962154, 11196

الصنف

37

Applicant for
P.O.Box 962154 -11196 sweifleh
Correspondence
Trademark
170153
Class
37

Goods/Services
Building Contractiing
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170235
Class
38

Goods/Services
Telecommunications services, namely, electronic transmission
of photos, videos, text, music, audio, graphics, animations,
images, artwork, multimedia content, messages, data and
information in the field of entertainment; Broadcasting services
over the internet and other communication networks, namely,
uploading, posting, displaying, tagging, and electronically
transmitting photos, videos, graphics, animations, multimedia
content, television, information, messages, images and data;
streaming, broadcasting, webcasting and transmitting audio,
video, graphics, photos, avatars, shows, animated vignettes,
and audio-visual media content over the internet or other
communication networks; electronic data interchange services;
communications services via the internet and private
communications network means; computer services, namely,
computer aided transmission of text, static images, video, and
sound through a portable electronic device; Video-on-demand
transmission services; providing information and advice
regarding secure electronic communication.

38

الصنف

١٧٠٢٣٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مقاطع، تحديدا النقل اإللكتروني للصور الفوتوغرافية،خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
، الرسوم المتحركة، الرسومات البيانية، المقاطع الصوتية، الموسيقى، النصوص،الفيديو
 البيانات والمعلومات في مجال، الرسائل، محتوى الوسائط المتعددة، األعمال الفنية،الصور
، نشرھا، تحديدا تحديدا تحميلھا،الترفيه؛ خدمات البث عبر اإلنترنت وشبكات االتصال األخرى
، الرسوم البيانية، مقاطع الفيديو، ونقل الصور الفوتوغرافية، وضع عالمات عليھا،عرضھا
 الصور، الرسائل، المعلومات، التلفزيون، محتوى الوسائط المتعددة،الرسوم المتحركة
 الرسوم، الفيديو، البث عبر اإلنترنت ونقل محتوى الصوت، البث،والبيانات الكترونيا؛ التدفق
 ومحتوى، المقاالت القصيرة المتحركة، العروض، التجسيدات، الصور الفوتوغرافية،البيانية
الوسائط السمعية والبصرية عبر اإلنترنت أو شبكات االتصال األخرى؛ خدمات تبادل البيانات
اإللكترونية؛ خدمات االتصاالت عبر اإلنترنت ووسائل شبكة االتصاالت الخاصة؛ خدمات
 والصوت، مقاطع الفيديو، الصور الثابتة، تحديدا نقل النصوص بمساعدة الكمبيوتر،الكمبيوتر
من خالل جھاز إلكتروني محمول؛ خدمات نقل الفيديو حسب الطلب؛ توفير المعلومات
.والمشورة فيما يتعلق باالتصال اإللكتروني اآلمن
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

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

سناب انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

Date of

 ٢٧٧٢دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا ،كاليفورنيا
 ٩٠٤٠٥الواليات المتحدة االميركية

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٢٣٧

الصنف

38

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ،تحديدا النقل اإللكتروني للصور الفوتوغرافية ،مقاطع
الفيديو ،الموسيقى ،المقاطع الصوتية ،الرسومات البيانية ،الرسوم المتحركة ،الصور،
األعمال الفنية ،محتوى الوسائط المتعددة ،الرسائل ،البيانات والمعلومات في مجال الترفيه؛
توفير الوصول إلى الكمبيوتر ،قواعد البيانات اإللكترونية وعبر اإلنترنت؛ خدمات البث عبر
اإلنترنت وشبكات االتصال األخرى ،تحديدا تحميلھا ،نشرھا ،عرضھا ،وضع عالمات عليھا،
ونقل الصور الفوتوغرافية ،مقاطع الفيديو ،الرسوم البيانية ،الرسوم المتحركة ،محتوى
الوسائط المتعددة ،المعلومات ،الرسائل ،الصور والبيانات الكترونيا؛ التدفق ،البث ،والبث عبر
اإلنترنت ونقل محتوى الصوت ،الفيديو ،الرسوم البيانية ،الصور الفوتوغرافية ،ومحتوى
الوسائط الصوتية المرئية عبر اإلنترنت أو شبكات االتصال األخرى؛ توفير غرف المحادثة
على اإلنترنت ،المنتديات ولوحات اإلعالنات اإللكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين فيما
يتعلق بالمحتوى الذي يحدده المستخدم؛ توفير غرف المحادثة على اإلنترنت ،المنتديات،
ولوحات اإلعالنات اإللكترونية لنقل الرسائل في مجال المصلحة العامة؛ توفير روابط االتصال
عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي الموقع إلى صفحات الويب المحلية والعالمية األخرى.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٥٥٥١٦٦ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٣١ :

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170237
Class
38

Trademark

Goods/Services
Telecommunications services, namely, electronic transmission
of photos, videos, music, audio, graphics, animations, images,
artwork, multimedia content, messages, data and information in
the field of entertainment; Providing access to computer,
electronic and online databases; Broadcasting services over the
internet and other communication networks, namely, uploading,
posting, displaying, tagging, and electronically transmitting
photos, videos, graphics, animations, multimedia content,
information, messages, images and data; Streaming,
broadcasting, webcasting and transmitting audio, video,
graphics, photos, and audio-visual media content over the
internet or other communication networks; Providing online
chat rooms, forums and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users concerning userdefined content; Providing online chat rooms, forums and
electronic bulletin boards for the transmission of messages in
the field of general interest; Providing online communication
links which transfer website users to other local and global web
pages.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88555166
Claim Date: 31/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

01/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة جھينه لالنتاج الفني

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

01/03/2020

Date of

عمان -ام اذينة شارع الرمادي -عمارة الناصرية ،
ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٧١٦٧:

Juhayna art Productions
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Um uthin -ramdi st bld #16,
P.O.Box: 927167, 11190

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٧١٦٧عمان -ام اذينة شارع الرمادي -
عمارة الناصرية
38
الصنف
١٧٠٠٤٤

Applicant for
P.O.Box 927167 -11190 Amman - Um
Correspondence
uthin -ramdi st bld #16
Trademark
170044
Class
38

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البث بالتلفزيون  ,اليث االذاعي

Applicant Name:

Goods/Services
)Broadcasting (Television ) , Broadcasting (radio
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MBC IP FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170286
Class
38

Goods/Services
Telecommunications; television and radio broadcasting;
communication by computer terminals, fiber optic networks,
telegrams & telephone; computer aided transmission of
messages and images; information about telecommunication;
news agencies; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing telecommunication
connections to a global computer network; rental of
telecommunication equipment, wireless communication system
and satellite broadcast equipment; teleconferencing services;
wireless communication services; cable and satellite
broadcasting & transmission services; satellite communication
services; information about telecommunication and wireless
communication; telecommunications routing and junction
services; transmission of videotext and teletext information;
voice mail services; video broadcasting & transmission
services; video communication services; video messaging
services; wire services; all services that consist essentially of
the diffusion of radio or television programmes

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

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

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

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

38

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٢٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية،  اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون، االتصاالت
،  نقل الرسائل والصور عبر الحاسوب، وشبكات األلياف البصرية والبرقيات والتلفون
 توفير،  توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد،  وكاالت األنباء، معلومات حول االتصاالت
 تأجير معدات االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي، توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية
،  خدمات االتصال الالسلكي،  اإلجتماعات عن بُعد، ومعدات البث عبر األقمار الصناعية
 خدمات اإلتصاالت عبر األقمار، خدمات البث واإلرسال عبر الكبالت واألقمار الصناعية
 إرسال،  توجيه وربط االتصاالت،  معلومات حول االتصاالت واالتصال الالسلكي، الصناعية
 خدمات البث،  خدمات البريد الصوتي، معلومات النصوص المرئية والنصوص عن بعد
 خدمات سكلية،  خدمات إرسال الرسائل المرئي،  خدمات االتصال المرئي، واإلرسال المرئي
 جميع الخدمات التي تتكون بصفة أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية،
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Date of

04/02/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Saleh Al-Halalat Company
and its parther
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -aljbeha, P.O.Box: 2016, 11953

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman -aljbeha
Correspondence
Trademark
170099
Class
39

Goods/Services
Tourism and Travel

39

الصنف

04/02/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صالح الھالالت وشريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١٩٥٣ ,٢٠١٦:ب. ص، الجبيھة- عمان

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

الجبيھة-  عمان١١٩٥٣ -٢٠١٦ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٠٩٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السياحة والسفر
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Date of

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bolt Technology OU
Nationality
: ESTONIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vana-Louna 15, 10134 Tallinn Estonia

:تاريخ ايداع الطلب

بولت تكنولوجي او يو
استونيا
شركة اجنبية

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

 تالين استونيا١٠١٣٤ ،١٥ لونا-فانا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170111
Class
39

21/01/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
39

الصنف

١٧٠١١١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

BOLT
Goods/Services
Transport; Packaging and storage of goods; Travel
arrangement; Car sharing services; Transport reservation; Taxi
transport; Arrangement of taxi transport; Transportation
information; Computerised reservation services relating to the
carriage of passengers; Transport brokerage; Computerised
transport information services; Computerised information
services relating to the carriage of passengers; Computerised
information services relating to travel reservations; Provision of
information relating to travel routes; Vehicle rental; Delivery
services; Courier services [messages or merchandise];
Packaging and storage of goods; Temporary storage of
deliveries; Packaging of goods; Parcel delivery.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات النقل؛ خدمات تعبئة وتخزين البضائع؛ خدمات تنظيم الرحالت والسفر؛ خدمات
مشاركة السيارات؛ خدمات الحجز للنقل؛ خدمات النقل بواسطة سيارات األجرة؛ خدمات تنظيم
نقل سيارات األجرة؛ خدمات تقديم المعلومات عن النقل؛ خدمات الحجز المحوسب المتعلق
بنقل الركاب؛ خدمات وساطة النقل؛ خدمات معلومات النقل المحوسبة؛ خدمات المعلومات
المحوسبة المتعلقة بنقل الركاب؛ خدمات المعلومات المحوسبة المتعلقة بحجوزات السفر؛
توفير المعلومات المتعلقة بطرق السفر؛ خدمات تأجير المركبات؛ خدمات التسليم؛ خدمات
البريد السريع )للرسائل أو البضائع(؛ خدمات تعبئة وتخزين البضائع؛ التخزين المؤقت
.للشحنات؛ خدمات تغليف البضائع؛ خدمات تسليم الطرود
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Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

alwajdan for tourism and
travel
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - alshmasani abedelhameed
shoman str, P.O.Box: 940784, 11194
Applicant for
P.O.Box 940784 -11194 Amman Correspondence
alshmasani abedelhameed shoman str
Trademark
170283
Class
39

Goods/Services
Arranging of cruises , Arranging of tours booking of seats for
travel ,passenger transport ,travel reservation

29/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الوجدان للسياحة والسفر

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، شارع عبد المجيد شومان- الشميساني- عمان
١١١٩٤ ,٩٤٠٧٨٤:ب.ص
شارع عبد- الشميساني-  عمان١١١٩٤ -٩٤٠٧٨٤ ب.ص
المجيد شومان
39
الصنف
١٧٠٢٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تنظيم الرحالت تنظيم الرحالت السياحية حجز المقاعد السفرية نقل المسافرين الحجز للسفر
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Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
INSTASHOP DMCC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address office no. 1201 , swiss tower, jumeirah
lake towers, dubai, uae.
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 amman / bakeen
Correspondence
street
Trademark
170081
Class
39

Goods/Services
freight[shipping of goods], luggage transportation, maritime
transport, railway transport, road transport, packaging services,
travel arrangement, travel guide, travel information services

17/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

س.م.د.انستاشوب م
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

،  دبي،  ابراج بحيرات جميرا،  سويس تاور،١٢٠١ مكتب رقم
. االمارات العربية المتحدة
 شارع بكين/  عمان١١١٨٤ -٨٤١٣١٠ ب.ص
39

الصنف

١٧٠٠٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 النقل البري تغليف, النقل البحريو النقل بالسكك الحديدية, نقل االمتعة,الشحن بالسفن
 خدمات معلومات السفر, دليل السفر, ترتيب السفر,البضائع
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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
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170093
Class
39

Goods/Services
Vehicle leasing services; rental of GPS-equipped vehicles;
providing road and traffic information; leasing of rental car;
rental car reservation; car transport and providing information
relating thereto; providing information via the Internet relating
to the leasing of automobiles; car rental, garage and parking
space rental; car rental; vehicle rental; car sharing services; car
pooling services; car pool brokerage; traffic information via
computer communication networks; tracking of transport
vehicles by computer [transport information]; provision of
information relating to the operational status of vehicles
[transport information]; danger warning notification services by
means of remote communication regarding status of disabled
vehicle; provision of vehicle location and direction information
[transport information - including services provided with the
assistance of satellite navigation systems]; provision of
transportation information by computer; provision of
information relating to transportation; vehicle parking; provision
of road and traffic information; provision of information relating
to road and traffic conditions; provision of traffic information.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189950
Claim Date: 06/12/2019

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
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
39
الصنف
١٧٠٠٩٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،(GPS)  تأجير المركبات المجھزة بالنظام العام لتحديد المواقع،خدمات تأجير المركبات
 النقل، حجز تأجير السيارات، تأجير السيارات،توفير معلومات عن الطريق والمرور
 توفير معلومات من خالل اإلنترنت فيما يتعلق،بالسيارات وتوفير معلومات فيما يتعلق بذلك
 تأجير، تأجير السيارات وتأجير مساحات في مرآب ولوقوف السيارات،بتأجير السيارات
 خدمات االشتراك في التنقل بسيارة، خدمات مشاركة السيارات، تأجير المركبات،السيارات
 معلومات حركة المرور من خالل شبكات اتصاالت، السمسرة في أسطول سيارات،واحدة
 توفير المعلومات فيما يتعلق،[ تتبع مركبات النقل من خالل حاسوب ]معلومات نقل،حاسوبية
 خدمات إشارات التحذير من خطر من،[بالحالة التشغيلية الخاصة بالمركبات ]معلومات النقل
 توفير معلومات حول موقع واتجاه،خالل االتصال عن بعد فيما يتعلق بحالة المركبة المعطلة
 بما في ذلك الخدمات التي يتم تقديمھا بمساعدة أنظمة المالحة من-المركبة ]خدمات النقل
 توفير المعلومات فيما، توفير معلومات النقل من خالل حاسوب،[خالل األقمار الصناعية
، توفير معلومات الطرق وحركة المرور، إيقاف المركبات في أماكن انتظار،يتعلق بالنقل
. توفير معلومات حركة المرور،توفير المعلومات فيما يتعلق بظروف الطرق وحركة المرور

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٥٠-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
yota Travel &Tourism
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman wasfi ALtalst.,
P.O.Box: 941759, 111194
Applicant for
P.O.Box 941759 -111194 city/street
Correspondence
Amman wasfi ALtalst.
Trademark
170051
Class
39

Goods/Services
consultancy for travel, travel arrangement;travel reservations;
travel agency services for booking travel; booking travel

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة يوتا للسياحة والسفر
االردن
 م. م.ذ

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

، الشارع عمان شارع وصفي التل/المدينة
١١١١٩٤ ,٩٤١٧٥٩:ب.ص
عمان شارع
39

الشارع/ المدينة١١١١٩٤ -٩٤١٧٥٩ ب.ص
وصفي التل
الصنف
١٧٠٠٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حجوزات، وكيل حجوزات سياحية،حجوزات سياحية،خدمات سياحية، استشارات سياحية
سياحية

255

Date of

23/02/2020

Applicant Name:

23/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة أجنحة الشام للطيران المحدودة المسؤولية

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Cham Wings Airlines
Limited Liability Company

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Syrian Arab Republic - Damascus Firdous - opposite Firdous Cinema Building Phelps Company F. 4 - Real
Estate / 2105 / - Dividing 33 - Salhia
Avenue
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170284
Class
39

Goods/Services
Air transport; Aircraft rental; Aviation Services; Transport;
packaging and storage of goods; travel arrangement; Arranging
of tours; Passenger transport; Goods transport; Car rental
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use the common word separately from the
mark.

 مقابل سينما-  فردوس-  دمشق- الجمھورية العربية السورية
 مقسم- / ٢١٠٥/  عقار- ٤  بناء شركة فيلبس ط- الفردوس
 صالحية جادة- ٣٣

39

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٢٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات النقل الجوي؛ خدمات تأجير الطائرات؛ خدمات الطيران؛ النقل؛ التغليف وتخزين
السلع؛ تنظيم الرحالت والسفر والسياحة؛ نقل األشخاص؛ نقل البضائع؛ تأجير السيارات
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية اذا
ظھرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

29/08/2019

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

ماكدونالدز كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١١٠ان .كاربنتر ستريت ،شيكاغو ،آي ال  ،٦٠٦٠٧الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٨٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير المنشورات االلكترونية والكتب االلكترونية والفيديوھات واأللعاب والتسجيالت
الموسيقية االلكترونية جميعھاغير قابلة للتنزيل.

29/08/2019

Date of

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

41

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170180
Class
41

Trademark

Goods/Services
Providing online electronic publications, e-Books, videos,
games and electronic music recordings (not downloadable).
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تاريخ ايداع الطلب:

16/12/2019

اسم طالب التسجيل:

رشا عبد الرحمن المغربي /النا نبيل الحمارنه

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

االردن
فرد
عمان  ،ص.ب١١١٨٤ ,٨٤٠٠٢٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٤ -٨٤٠٠٢٦عمان

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عقد ورش عمل لغرض التوعية البيئية والسياحة البيئية وتأثيرھا على
التراث الثقافي لألردن عقد الندوات الشخصية في السلوك الخاطئ للرمي
العشواني للنفايات الذي يؤثر على صورة األردن في الخارج .اعداد البحوث
والتدريب في مجال مكافحة الرمي العشوائي للنفايات .التعليم والتثقيف
والتوعية للمجتمع المحلي

اعالن الجريدة الرسمية

16/12/2019

Date of

Applicant Name:

Rasha A.T Moghraby
/Lana N.J Hamarneh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Amman , P.O.Box: 840026, 11184

الصنف

41

Applicant for
P.O.Box 840026 -11184 Amman
Correspondence
Trademark
170030
Class
41

Goods/Services
Conducting workshops for the purpose of environmental
awareness, eco-tourism and their effects on Jordan’s
cu.cural heritage. Conducting seminars in personal effects on
littering behavior on the image on Jordan abroad. Research
and training in the field anti-littering. education and
awareness of local communities.
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Date of

05/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

The Royal Commission for
AlUla County
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address Oud Dunes – Amro Aldumairi Street Diplomatic Quarter - Unit No. 7747 No. 1
Riyadh 3357 – 12512 – Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170269
Class
41

05/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الھيئة الملكية لمحافظة العال

:اسم طالب التسجيل

سعودية
ھيئة حكومية

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

 وحدة-  حي السفارات-  شارع عمرو الضميري- عود ديونز
 المملكة العربية-١٢٥١٢-٣٣٥٧  الرياض١  رقم٧٧٤٧
السعودية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
41
الصنف
١٧٠٢٦٩

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 on-line 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.
The registration of this trademark should be in Brown and gold color
according to the print filed with the application.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، حدائق المالھي، تقديم خدمات قاعات التسلية،[االكاديميات ]للتربية والتعليم
 تنظيم وإقامة، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، تدريب الحيوانات،التسلية
، تنظيم وإدارة اإلجتماعات، تنظيم وإدارة المؤتمرات،الحفالت الموسيقية
 تنظيم وإدارة ورشات، تنظيم وإدارة الندوات،تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية
 حجز، تنظيم مسابقات الجمال، تنظيم مسابقات الجمال،[العمل ]تدريب
 خدمات معسكرات العطالت، نشر الكتب،المقاعد للعروض المسرحية
 عروض، تأجير األفالم السينمائية، خدمات المعسكرات الرياضية،[]للترفيه
،[ التمرين ]التدريب،[ خدمات النوادي ]للترفيه أو التعليم،األفالم السينمائية
 تنظيم المباريات أو المنافسات ]للتعليم أو،تنظيم وإدارة حلقات دراسية
 تنظيم وإقامة، إقامة حصص لياقة بدنية، تنظيم المباريات الرياضية،[الترفيه
، تنظيم وإدارة اإلجتماعات، تنظيم وإدارة المؤتمرات،الحفالت الموسيقية
، إعداد أشرطة الفيديو، إعادة تسجيل الصوت،خدمات فارس األسطوانات
 معلومات عن، الترفيه، خدمات المضيف،معلومات عن التربية والتعليم
 تنظيم عروض، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية،الترفيه
 خدمات، إنتاج أفالم بخالف أفالم الدعاية واإلعالن،األزياء لغايات الترفيه
 توفير، تأجير معدات األلعاب،األلعاب المقدمة مباشرة من شبكة كمبيوتر
 خدمات النوادي الصحية، تعليمات الرياضة البدنية،تسھيالت لعبة الغولف
 خدمات معسكرات العطالت،[]تدريب للياقة البدنية والحفاظ على الصحة
 معلومات عن، معلومات عن الترفيه، معلومات عن التربية والتعليم،[]للترفيه
، خدمات ترجمة اللغات، تفسير لغة اإلشارة، خدمات التدريس،اإلستجمام
 إنتاج برامج،خدمات تصميم بخالف المستخدمة لغايات الدعاية واإلعالن
 تأجير معدات الرياضة، إنتاج برامج الراديو والتلفزيون،الراديو والتلفزيون
. حدائق الحيوان، دور حضانة، مدارس داخلية،عدا المركبات

ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون البني والذھبي وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب

259

Date of

21/01/2020

21/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Applicant Name:
PGA European Tour
بيه جي ايه يوروبيان تور
Nationality
: UNITED KINGDOM
بريطانيا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Wentworth Drive Virginia Water GU25 4LX
،ال اكس٤ ٢٥ فيرجينيا ووتر جي يو،وينتوورث درايف
Surrey United Kingdom
 المملكة المتحدة،سوراي
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170138
Class
41
41
الصنف
١٧٠١٣٨

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

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Education; golf training and coaching and providing access to, and
information on, golf training and coaching; health and fitness
services; provision of facilities for playing golf; conferences relating
to golf; publication of interactive educational and entertainment
products namely films, books, DVDs, videos, CD-Roms;
entertainment services; entertainment services relating to golf;
sporting activities; television and radio entertainment; provision and
production of television and radio entertainment all relating to golf,
golf matches or golf tournaments; organising and conducting golf
tours, golf matches and golf tournaments; entertainment and
sporting services featuring tournament schedules, match fixtures,
match results, draws or scores, sporting performances, facts and
figures, order of merit, rankings, player statistics, career money list,
sporting videos, golf-related video, audio, film clips, photographs, or
other multimedia materials, all relating to golf, golf matches or golf
tournaments via a website; provision of information relating to golf,
golf matches or golf tournaments via a website featuring a
searchable database; provision of information or advice relating to
golf, golf matches, or sporting competitions (including golf
tournaments); provision and production of live and recorded
sporting and cultural events for radio, film, television and the
internet; provision and production of audio and visual recordings;
provision of admission tickets for golf matches or for sporting,
cultural or entertainment events; radio and television coverage of
sporting events; provision of games over the internet or on a
wireless electronic device; production of hospitality services and
packages (entertainment) in relation to golf events; booking and
reservation service and hospitality for sporting, cultural and
entertainment events; hospitality services, namely, providing
corporate hospitality and entertainment; publication of magazines,
programmes and other printed matter relating to golf, golf
tournaments and golf competitions; rental and hire of sports
equipment.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003416022
Claim Date: 23/07/2019
The registration of this trademark should be in blue color according
to the print filed with the application.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات التعليمية؛ خدمات تدريب الجولف وتوفير الوصول إلى المعلومات حول تدريب
الجولف؛ خدمات الصحة واللياقة البدنية؛ توفير المرافق للعب الغولف؛ عقد المؤتمرات
المتعلقة بالجولف؛ نشر المنتجات التعليمية والترفيھية التفاعلية وتحديداً األفالم
والكتب وأقراص الفيديو الرقمية ومقاطع الفيديو واألقراص المدمجة؛ خدمات الترفيه؛
خدمات الترفيه المتعلقة بالجولف؛ األنشطة الرياضية؛ خدمات الترفيه التلفزيوني
واإلذاعي؛ توفير وإنتاج البرامج الترفيھية التلفزيونية واإلذاعية فيما يتعلق بالجولف
أو مباريات الجولف أو بطوالت الجولف؛ تنظيم وإجراء جوالت للجولف ومباريات
الجولف وبطوالت الجولف؛ الخدمات الترفيھية والرياضية التي توفر جداول البطوالت
أو مرافق المباريات أو نتائج المباريات أو السحوبات أو الدرجات أو العروض
الرياضية أو الحقائق واألرقام أو االستحقاقات أو التصنيفات أو إحصائيات الالعبين أو
قوائم الجوائز المالية لالعبين الفيديوھات الرياضية أو مقاطع الفيديو أو المقاطع
الصوتية أو مقاطع األفالم أو الصور الفوتوغرافية أو مواد الوسائط المتعددة األخرى
 والتي تتعلق جميعھا بالجولف أو مباريات الجولف أو،التي تدور حول الجولف
بطوالت الجولف عبر موقع إلكتروني؛ توفير المعلومات حول الجولف أو مباريات
الجولف أو بطوالت الجولف عبر موقع إلكتروني يوفر قاعدة بيانات يمكن البحث فيھا؛
توفير المعلومات أو النصائح حول الجولف أو مباريات الجولف أو المنافسات
الرياضية )بما فيھا بطوالت الجولف(؛ توفير وإنتاج الفعاليات الرياضية والثقافية
المباشرة والمسجلة لإلذاعة واألفالم والتلفزيون واالنترنت؛ توفير وإنتاج التسجيالت
الصوتية والمرئية؛ توفير تذاكر القبول لمباريات الجولف أو الفعاليات الثقافية أو
الترفيھية؛ خدمات التغطية اإلذاعية والتلفزيونية لألحداث الرياضية؛ توفير األلعاب عبر
اإلنترنت أو على أجھزة إلكترونية السلكية؛ تقديم خدمات االستضافة )الترفيه( فيما
يتعلق بفعاليات الجولف؛ خدمات الحجز والتسجيل واستضافة الفعاليات الرياضية
 توفير شركات االستضافة والترفيه؛:والثقافية والترفيھية؛ خدمات االستضافة وتحديدا
خدمات نشر المجالت والبرامج والمواد المطبوعة األخرى المتعلقة بالجولف وبطوالت
.الجولف ومسابقات الجولف؛ تأجير واستئجار المعدات الرياضية

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
UK٠٠٠٠٣٤١٦٠٢٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٢٣ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون األزرق وذلك بموجب النموذج المودع
.مع الطلب
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170236
Class
41

Goods/Services
Creation, development, production, post-production, and
distribution of entertainment content, namely, multimedia
content, photographs, animations, videos, shows, animation,
artwork, text, graphics, images, and news; film, animation, and
video production; arranging and conducting educational
conferences; education services, namely, providing on-line
tutorials, classes, courses and workshops in the field of
creating, editing, sharing, sending, and monetizing digital
photos, videos, images, emojis, avatars, emoticons, text, audio,
augmented reality content, and video games to others via the
global computer network; entertainment services in the nature
of ongoing television series in the fields of comedy, crime,
documentary, drama, horror, mystery, news, and romance;
entertainment services in the nature of development, creation,
production, distribution, and post-production of television
shows and multimedia entertainment content; production and
distribution of television shows; providing online nondownloadable video clips and other multimedia digital content
in the nature of television episodes, shorts, graphics, and
images containing audio, video, artwork, and/or text from or
related to an ongoing television series; providing nondownloadable television shows via a video-on-demand
transmission services; entertainment services, namely,
providing online computer and electronic games; providing
online audio-visual entertainment information via a global
computer network in the fields of motion pictures, television
programming, videos, music videos and music; providing
information via a global computer network in the field of
entertainment; creation, development, production and
distribution of entertainment content, namely, multimedia
content, animations, video footage, text, still images, videos,
and ongoing series featuring comedy, drama, musical
entertainment, sports, health and wellness, and news
broadcasts online or distributed to mobile electronic devices;
providing software as a service (SAAS) for processing
electronic payments.

41

الصنف

١٧٠٢٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تحديدا محتوى، وتوزيع المحتوى الترفيھي، خدمات ما بعد اإلنتاج، إنتاج، تطوير،إنشاء
، العروض، مقاطع الفيديو، الرسوم المتحركة، الصور الفوتوغرافية،الوسائط المتعددة
 الصور واألخبار؛ إنتاج، الرسومات البيانية، النصوص، األعمال الفنية،الرسوم المتحركة
، الرسوم المتحركة والفيديو؛ تنظيم وإجراء المؤتمرات التعليمية؛ خدمات التعليم،األفالم
، وورش عمل في مجال إنشاء، دورات، فصول،تحديدا توفير دروس تعليمية على اإلنترنت
، الصور، مقاطع الفيديو، واستثمار الصور الفوتوغرافية الرقمية، إرسال، مشاركة،تحرير
 محتوى، المقاطع الصوتية، النصوص، الرموز االنفعالية، التجسيدات،الرموز التعبيرية
 وألعاب الفيديو لآلخرين عبر شبكة الكمبيوتر العالمية؛ خدمات ترفيھية في،الواقع المعزز
، الدراما، الوثائقية، الجريمة،طبيعة المسلسل التلفزيوني المستمر في مجاالت الكوميديا
، إنتاج، إنشاء، األخبار والرومانسية؛ خدمات الترفيه في طبيعة تطوير، الغموض،الرعب
 وما بعد اإلنتاج من البرامج التلفزيونية والمحتوى الترفيھي للوسائط المتعددة؛ إنتاج،توزيع
وتوزيع البرامج التلفزيونية؛ توفير مقاطع الفيديو غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت
 العروض،والمحتوى الرقمي للوسائط المتعددة األخرى في طبيعة الحلقات التلفزيونية
، األعمال الفنية، الفيديو، والصور التي تحتوي على الصوت، الرسومات البيانية،القصيرة
أو النص من مسلسل تلفزيوني مستمر أو متعلق به؛ توفير عروض تلفزيونية غير قابلة/و
 تحديدا توفير ألعاب الكمبيوتر،للتنزيل عبر خدمات نقل الفيديو حسب الطلب؛ خدمات الترفيه
واأللعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات الترفيه السمعي البصري عبر اإلنترنت
، مقاطع الفيديو، البرامج التلفزيونية،عبر شبكة كمبيوتر عالمية في مجاالت الصور المتحركة
مقاطع الفيديو الموسيقية والموسيقى؛ توفير المعلومات عبر شبكة كمبيوتر عالمية في مجال
، تحديدا محتوى الوسائط المتعددة، تطوير إنتاج وتوزيع المحتوى الترفيھي،الترفيه؛ إنشاء
 مقاطع الفيديو والمسلسالت، الصور الثابتة، النصوص، مقاطع الفيديو،الرسوم المتحركة
، الصحة والعافية، الرياضة، الترفيه الموسيقي، الدراما،المستمرة التي تعرض الكوميديا
والبث اإلخباري عبر اإلنترنت أو الموزع لألجھزة اإللكترونية المحمولة؛ توفير البرمجيات
.( لمعالجة المدفوعات اإللكترونيةSAAS) كخدمة
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170194
Class
41

Goods/Services
Publishing services, namely, publishing of electronic
publications for others; Creation, development, production and
distribution of entertainment content, namely, multimedia
content, photographs, animations, videos, artwork, text,
graphics, images, and news; Electronic publishing services,
namely, publishing online works of others featuring usercreated photographs, images, videos, text and graphics;
Providing information and online databases via the internet in
the fields of entertainment and music; Providing online nondownloadable multimedia entertainment content in the form of
avatars, graphic icons, symbols, fanciful designs, comics,
phrases, and graphical depictions of people, places and things;
Providing non-downloadable online music; Providing a website
featuring non-downloadable musical sound recordings, musical
performances, musical videos, photographs, newsletters,
books, magazines, electronic games, videos and other nondownloadable multimedia content; Contest and incentive award
programs designed to recognize, reward and encourage
individuals and groups which engage in self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public and
community service and humanitarian activities and sharing of
creative work product; Arranging contests; Film and video
production; Multimedia entertainment services in the nature of
recording, production, post-production and distribution
services in the fields of television, film and multimedia
entertainment; Producing and arranging live concerts, social
entertainment events, live nightclub performances and other
live show performances; Providing web-based information in
the nature of ticket information for entertainment, educational,
sporting and cultural events; Providing online information
regarding television programming, entertainment, sports and
cultural activities.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88555166
Claim Date: 31/07/2019

41

الصنف

١٧٠١٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إنتاج وتوزيع، تطوير، تحديدا نشر المنشورات اإللكترونية لآلخرين؛ إنشاء،خدمات النشر
 الرسوم، الصور الفوتوغرافية، تحيدا محتوى الوسائط المتعددة،المحتوى الترفيھي
 الصور واألخبار؛، الرسومات البيانية، النصوص، األعمال الفنية، مقاطع الفيديو،المتحركة
 تحديدا نشر أعمال اآلخرين عبر اإلنترنت تعرض صورا،خدمات النشر اإللكتروني
 نصوص ورسوم بيانية أنشأھا المستخدمون؛ توفير، مقاطع فيديو، صور،فوتوغرافية
المعلومات وقواعد البيانات الكترونيا عبر اإلنترنت في مجال الترفيه والموسيقى؛ توفير
 أيقونات،محتوى ترفيھي متعدد الوسائط غير قابل للتنزيل على اإلنترنت في صورة تجسيدات
، وتصوير بياني لألشخاص، عبارات، رسوم ھزلية، تصميمات خيالية، رموز،رسومية
األماكن واألشياء؛ توفير موسيقى غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت؛ توفير موقع على شبكة
 مقاطع، عروض موسيقية،اإلنترنت يشتمل على تسجيالت صوتية موسيقية غير قابلة للتنزيل
 مقاطع، ألعاب إلكترونية، مجالت، كتب، نشرات إخبارية، صور فوتوغرافية،فيديو موسيقية
فيديو وغير ذلك من محتوى الوسائط المتعددة غير القابلة للتنزيل؛ برامج جائزة المسابقات
 وتشجيع األفراد والمجموعات التي تشارك في، المكافأة،والحوافز المصممة لالعتراف
 والتواصل، الخدمة العامة، التطوعي، االنساني، العمل الخيري، تحقيق الذات،تحسين الذات
االجتماعي واألنشطة اإلنسانية ومشاركة منتجات العمل اإلبداعي؛ ترتيب المسابقات؛ إنتاج
 خدمات ما بعد، إنتاج،األفالم والفيديو؛ خدمات الترفيه متعددة الوسائط في طبيعة التسجيل
 األفالم والترفيه متعدد الوسائط؛ إنتاج وترتيب حفالت،اإلنتاج والتوزيع في مجاالت التلفزيون
 عروض ملھى ليلي مباشر وأداء عروض حية، أحداث ترفيھية اجتماعية،موسيقية حية
،أخرى؛ توفير المعلومات المستندة إلى الويب في طبيعة معلومات التذاكر لألحداث الترفيھية
 الرياضية والثقافية؛ توفير المعلومات عبر اإلنترنت فيما يتعلق بالبرمجة،التعليمية
. النشاطات الرياضة والثقافية، الترفيه،التلفزيونية

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٨٨٥٥٥١٦٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٣١ :تاريخ االدعاء
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Date of

10/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Creative Venture FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dubai Media City, Building No. 8, 4th
Floor, Office No. 411, P.O Box 502851,
Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170054
Class
41

Goods/Services
Beauty contests (Arranging of --- ); Film production, other than
advertising films; Information (Entertainment --- ); Layout
services, other than for advertising purposes; Live
performances (Presentation of --- ); Competitions (Organization
of --- ) [education or entertainment]; Production of shows; Radio
entertainment; Television programmes (Production of radio and
--- ).
The registration of this trademark should be in black and
fuchsia colors according to the print filed with the application.

10/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.كريتف فنشر منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 مكتب رقم، الطابق الرابع،٨  مبنى رقم،مدينة دبي لإلعالم
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،٥٠٢٨٥١ .ب. ص،٤١١
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧٠٠٥٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الدعائية/ خدمات انتاج االفالم عدا عن األفالم اإلعالنية،خدمات تنظيم مسابقات الجمال
 خدمات تقديم العروض الحية، خدمات التخطيط لغير الغايات الدعائية،معلومات حول الترفيه
 الترفيه، إنتاج العروض،[ خدمات تنظيم المنافسات ]التعليمية أو الترفيھية،على الھواء
. خدمات إنتاج برامج الراديو والتلفزيون،بالراديو

ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االسود والفوشي وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MBC IP FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170287
Class
41

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

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

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

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

41

Goods/Services
Education, providing of training, entertainment, sporting and
cultural activities, arranging of beauty contests; booking of seats
for shows; cinema presentations; digital imaging services;
dubbing; entertainment & education information, film production,
layout services other than for advertising purposes; presentation
of live performances, microfilming; rental of motion pictures;
providing of movie theater facilities, news reporters services,
photographic reporting; photography; party planning
(entertainment); production; preparation & presentation of radio
and television programmes; production of shows; production
(videotape film); rental of radio and television sets; radio;
television & cinema entertainment; rental of video cassette
recorders; recording studio services; providing of entertainment
facilities, rental of audio equipment; rental of camcorders, rental of
cine-films, rental of lighting apparatus for theatrical sets or
television studios, rental of movie projectors and accessories,
rental of scenery, rental of sound recordings, rental of video
cameras; rental of videotapes; scriptwriting services; movie
studios; subtitling; publication & writing of texts other than
publicity texts; theater productions; ticket agency services
(entertainment); timing of sports events; translation; videotape
editing; videotape film productions; videotaping, organization of
competitions (entertainment); Animated musical entertainment
services, Arranging of musical and visual entertainment; Audio
entertainment services; Audio visual display presentation services
for entertainment purposes; interactive entertainment;
Organization of entertainment events; Preparation of
entertainment events, Preparation of entertainment programmes
for broadcasting; Providing facilities for entertainment; Video &
computer game entertainment services; game services providing
on-line (from a computer network) or any other communication
network, distribution of TV series for broadcast by independent
television stations; Direction of radio and television programs;
News programme services for radio television; providing online
electronic publications (not downloadable); publication of books;
publication of electronic books and journals on-line, provision of
news information; services having the basic aim of the
entertainment; amusement or recreation; presentation of works of
visual art or literature to the public for cultural, entertainment of
educational purposes.

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٢٨٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم مسابقات، األنشطة الرياضية و الثقافية، الترفيه،  التدريب،التعليم والتھذيب
، خدمات التصوير الرقمي،  عروض سينمائية، حجز المقاعد للعروض المسرحية،الجمال
 خدمات، إنتاج االفالم، معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم، إعادة تسجيل الصوت
 التصوير،  عرض تمثيليات حية، العروض بخالف ما كان منھا لغايات الدعاية واالعالن
 خدمات مراسلي، توفير تجھيزات دورالسينما،  تأجيراألفالم السينمائية،بالميكروفلم
 إنتاج،( تنظيم حفالت )ترفيه،  التصوير الفوتوغرافي،  تقديم التقارير المصورة،االنباء
 انتاج أفالم،  انتاج العروض المسرحية،وإعداد وعرض برامج الراديو والتلفزيون
،  الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي، تأجير أجھزة الراديو والتلفزيون،الفيديو
 توفير، خدمات استديوھات التسجيل،تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية
 تأجير، تأجير كاميرات الفيديو،  تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت،تسھيالت الترفيه
 تأجير،  تأجير أجھزة االضاءة للمسارح أو استديوھات التلفزيون، األفالم السينمائية
،  تأجير مسجالت الصوت،  تأجير مشاھد العرض،بروجكترات )آالت عرض( وملحقاتھا
 خدمات كتابة السيناريو والبرامج االذاعية، تأجير أشرطة الفيديو،تأجير كاميرات الفيديو
 نشر وكتابة النصوص بخالف،  ترجمة األفالم،  استديوھات سينمائية،والتلفزيونية
 توقيت، ( خدمات وكاالت التذاكر )ترفيه، االنتاج المسرحي،نصوص الدعاية واالعالن
 تسجيل أشرطة، إنتاج أفالم الفيديو،  إعداد أشرطة الفيديو،  ترجمة، المناسبات الرياضية
 تنظيم، خدمات موسيقى الرسوم المتحركة الترفيھية،( تنظيم المباريات )ترفيه،الفيديو
 خدمات تقديم عروض سمعية بصرية، خدمات الترفيه السمعي،الترفيه الموسيقي والمرئي
،  اعداد البرامج الترفيھية للبث، تنظيم االحداث الترفيه، الترفيه التفاعلي،لغايات الترفيه
 خدمات االلعاب، خدمات الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر، توفير تسھيالت للترفيه
 توزيع مسلسالت،المقدمة مباشرة ) من شبكة حاسوب( أو من خالل شبكة اتصال اخرى
،  اخراج برامج االذاعة والتلفزيون، تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية مستقلة
 توفير المطبوعات االلكترونية الفورية، للراديو او التلفزيون،خدمات برامج االنباء
 توفير،  نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية، نشر الكتب،()غيرالقابلة للتنزيل
، الخدمات التى ھدفھا االساسي الترفيه او التسلية او االستجمام،معلومات عن االنباء
.عروض االعمال الفنية او االدبية المرئية للجمھور لغايات ثقافية او ترفيھية او تعليمية
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غرفة صناعة عمان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة خاصة ذات نفع عام

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

Amman Chamber of
Industry
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
PRIVATE FOUNDATION FOR PUBLIC
INTEREST
Applicant Career
Applicant Address city/street :Islamic education college str
/33, P.O.Box: 1800, 11118

، ٣٣  عمان شاع الكلية العلمية اإلسالمية: الشارع/المدينة
١١١١٨ ,١٨٠٠:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 1800 -11118 city/street :Islamic
Correspondence
education college str /33
Trademark
170134
Class
41

 عمان شاع الكلية: الشارع/ المدينة١١١١٨ -١٨٠٠ ب.ص
٣٣ العلمية اإلسالمية
41
الصنف
١٧٠١٣٤

Goods/Services
Education, training, enterainment, sports and cultural activites ,
education and awareness in indusrty
Collective mark
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words (amap of
jordan)if used separately from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 والثقافة التوعية والتقثيف في مجال الصناعة،االنشطة الرياضية، الترفيه،التدريب،التعليم
العالمة جماعية
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )خارطة:التنازل
االردن( بمعزل عن العالمه
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Date of

10/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

10/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،فيرست سوالر
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
First Solar, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 350 West Washington Street, Suite 600,
Tempe, Arizona 85281 USA

 اريزونا، تيمبي،٦٠٠  سويت، ويست واشنطن ستريت٣٥٠
 الواليات المتحدة االميركية٨٥٢٨١

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170196
Class
42

Goods/Services
Design of power plants; design of solar photovoltaic systems;
technical research in the field of energy production and energy
saving; remote monitoring of the functioning of solar power
systems by computerized retrieval of data; conducting technical
tests and evaluations of the operation of solar power systems
and of power plant equipment to improve performance and
efficiency; technical consultation in the field of power plant
engineering; technical planning of photovoltaic installations and
solar energy systems; consulting services in the field of energy
saving; quality control of solar panels; mechanical research;
mechanical research of machinery for the manufacture of solar
panels; quality control of the layout, construction and operation
of solar panels and photovoltaic arrays.
The registration of this trademark should be in Red, white and
black colors according to the print filed with the application.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word "SOLAR" whenever
appearing differently or separately from the mark.

42

الصنف

١٧٠١٩٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تصميم محطات توليد الطاقة؛ تصميم أنظمة الطاقة الشمسية؛ إجراء البحوث التقنية في مجال
إنتاج الطاقة وحفظ الطاقة؛ المراقبة عن بعد لعمل أنظمة الطاقة الشمسية عن طريق
االسترجاع المحوسب للبيانات؛ إجراء االختبارات الفنية والتقييمات لتشغيل أنظمة الطاقة
الشمسية ومعدات محطات توليد الطاقة لتحسين األداء والكفاءة؛ الخدمات االستشارية الفنية
في مجال ھندسة محطات الطاقة؛ التخطيط الفني لتجھيزات الطاقة المستمدة من األشعة
الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية؛ الخدمات االستشارية في مجال توفير الطاقة؛ خدمات ضبط
جودة ألواح الطاقة الشمسية؛ األبحاث الميكانيكية؛ البحث الميكانيكي في آالت لصناعة األلواح
الشمسية؛ خدمات ضبط جودة تصميم وإنشاء وتشغيل ألواح الطاقة الشمسية ومصفوفات
.الطاقة الشمسية

ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر واألبيض واألسود وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال كلمة "سوالر" عندما تظھر:التنازل
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

07/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Abbott Diabetes Care Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,
California 94502, USA

:تاريخ ايداع الطلب

.ابوت ديابيتيس كير انك
امريكا
شركة اجنبية

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

،٩٤٥٠٢  كاليفورنيا،  الميدا، ھاربور باي باركواي١٤٢٠
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170239
Class
42

07/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠٢٣٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

LIBREVIEW
Goods/Services
Software in the field of medical diagnostics; health data
management software; medical software for sharing, reporting,
maintaining, managing, monitoring and analyzing analyte data;
cloud platform services for sharing, reporting, maintaining,
managing, monitoring, and analyzing analyte data; medical
software for disease management; software in the fields of
nutrition, health, wellness, and diabetes management.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word "VIEW" whenever
appearing differently or separately from the mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات في مجال التشخيصات الطبية؛ برمجيات إدارة بيانات الصحّ ة؛ البرمجيات الطبية
لمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ خدمات المنصات
السحابية لمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ البرمجيات
الطبية إلدارة األمراض؛ البرمجيات في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض
.السكري
" عندماVIEW"  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

07/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Abbott Diabetes Care Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,
California 94502, USA

:تاريخ ايداع الطلب

.ابوت ديابيتيس كير انك
امريكا
شركة اجنبية

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

،٩٤٥٠٢  كاليفورنيا،  الميدا، ھاربور باي باركواي١٤٢٠
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170241
Class
42

07/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠٢٤١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

LIBRELINK
Goods/Services
Software in the field of medical diagnostics; health data
management software; Medical software for sharing, reporting,
maintaining, managing, monitoring and analyzing analyte data;
cloud platform services for sharing, reporting, maintaining,
managing, monitoring, and analyzing analyte data; medical
software for disease management; software in the fields of
nutrition, health, wellness, and diabetes management.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word "LINK" whenever
appearing differently or separately from the mark.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات في مجال التشخيصات الطبية؛ برمجيات إدارة بيانات الصحّ ة؛ البرمجيات الطبية
لمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ خدمات المنصات
السحابية لمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ البرمجيات
الطبية إلدارة األمراض؛ البرمجيات في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض
.السكري
" عندماLINK"  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

23/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ھينسولديت اوبترونيكس جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HENSOLDT Optronics
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Zeiss-Strasse 22, D-73447
Oberkochen, Germany

کارل -زايس  -شتراسه  ،٢٢دي ٧٣٤٤٧-اوبرکوخن ،المانيا

قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٠٥٨

23/12/2019

Date of

42

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا ،خدمات التحاليل واألبحاث
الصنـاعية ،خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر؛ االستشارات الفنية المتعلقة
باألجھزة الكھربائية البصرية وأجھزة المراقبة و تركيبات المراقبة؛ إنشاء )تصميم( االجھزة
الكھربائية البصرية وأجھزة مراقبة وتركيبات المراقبة؛ إنشاء )معايرة( األجھزة الكھربائية
البصرية وأجھزة المراقبة وتركيبات المراقبة؛ تصميم نظم المعلومات الباليستية؛ الخدمات
العلمية والتكنولوجية واالستشارات العلمية والتقنية المتعلقة بجميع السلع التالية :العلمية،
والبحرية ،والمسح ،والتصوير الفوتوغرافي ،والسينمائي ،والبصري ،والوزن ،والقياس،
واإلشارة ،والتحقق ]المنقذة للحياة[ ،واألجھزة واألدوات التعليمية ،واألدوات البصرية و
المعززات وأجزاؤھا ،مجاھر ،نظارات مكبرة ،نظارات قراءة  ،تلسكوبات ،نطاقات مراقبة،
مناظير ،نظارات ،نظارات مكبرة ،نظارات واقية ،عدسات النظارات ،أجھزة التصوير
الحراري ،أجھزة الرؤية الليلية ،أجھزة التصوير الحراري للرؤية الليلية ،نظارات الرؤية
الليلية ،مناظير ،مناظير تلسكوبية ،فالتر للتداخل واالستقطاب ،تسجيل فوتوغرافي ،عدسات
بروجيكتور ومكثفات ،مكثفات صور ،أنابيب مكثفات صور ،أغطية عدسة ،مكثفات ،مرايا،
موشورات )بصريات( ،عدسات موضوعية وعينية ،عدسات مراقبة ،كاميرات تصويرية،
الكاميرات الرقمية ،والكاميرات الرقمية المزودة بباحث عن نطاق ليزر مدمج ونظام معلومات
بالستية ،وادوات القياس ،وأجھزة القياس وأجزائھا ،وخاصة لألغراض الجيوديسية
والبحرية ،وأجھزة ضبط المدى ،وأجھزة تحديد المدى بالليزر ،والمشاھد الضوئية لألسلحة
النارية ،والمنظار الفلكي ،والمشاھد االنعكاسية ،والمشاھد النھارية والليلية ،وأجھزة القياس
الدقيقة ،والبصرية أجزاء للمصابيح األمامية ،مراقبة الجودة واالختبارات الفنية ،والتحقق،
والتحليل و  /أو مراقبة اإلشارات المتعلقة بالمركبات ،وأجھزة النقل عن طريق البر أو الھواء
أو الماء ،وال سيما طائرات الھليكوبتر والطائرات العمودية والطائرات بدون طيار؛ مراقبة
الجودة واالختبارات التقنية والتحليل والمراقبة المتعلقة بأداء األساليب والخوارزميات
ووحدات المعالجة والبرمجيات وتطوير وحدات البرمجيات المذكورة للمعالجة بمساعدة
الكمبيوتر لإلشارات المتعلقة بالمركبات وأجھزة التنقل عن طريق البر أو الھواء أو الماء ،في
طائرات ھليكوبتر خاصة وطائرات عمودية وطائرات بدون طيار؛ مراقبة الجودة واالختبارات
التقنية وتحليل و  /أو مراقبة الخوارزميات ألنظمة توليد البيانات؛ الھندسة المتعلقة بالرصد
والتحقق من معايير األداء المتعلقة بالمركبات ،وأجھزة التنقل عن طريق البر أو الھواء أو
الماء ،وال سيما طائرات الھليكوبتر وطائرات عمودية والطائرات بدون طيار؛ الھندسة في
مجال اختبار اإلشارات؛ الھندسة في مجال تطوير الخوارزميات واألساليب للمعالجة بمساعدة
الكمبيوتر لإلشارات؛ التقييمات والتخمينات العلمية إلنشاء و /أو عرض النتائج ،ال سيما في
شكل تقارير البحث والرسوم البيانية والجداول والرسوم البيانية؛ الخدمات العلمية
والتكنولوجية والبحوث والتصاميم المتعلقة بھا المقدمة من قبل المھندسين في مجاالت
معالجة البيانات وتحليل البيانات وتحويل البيانات؛ تطوير )تصميم ،إعداد( وتحديث برامج
قواعد الكمبيوتر؛ البحث والتطوير والمعايرة لشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات
االتصاالت الالسلكية المتعلقة بالمركبات ،وأجھزة النقل عن طريق البر أو الجو أو الماء ،وال
سيما طائرات الھليكوبتر وطائرات عمودية والطائرات بدون طيار؛ تصميم وتطوير وتحديث
)لآلخرين( البرمجيات )البرامج المسجلة( إلدارة شبكات االتصاالت المحلية أو البعيدة
وإدارتھا وتصميمھا وتكوينھا وتأمينھا لنقل الكالم أو الصور أو البيانات أو بيانات الوسائط
المتعددة المتعلقة بالمركبات ،وأجھزة التنقل بواسطة البر والجو والماء ،وخاصة طائرات
الھليكوبتر وطائرات عمودية وطائرات بدون طيار؛ تصميم وإعداد وتحديث )لآلخرين(
البرمجيات )البرامج المسجلة( لتصميم وإعداد وإدارة وإدارة الوصول إلى شبكات الكمبيوتر
وشبكات بروتوكول اإلنترنت )اي بي(؛ تصميم وتطوير محطات التحكم ،بما في ذلك برامج
الكمبيوتر الخاصة بالتطبيقات ،وأجھزة الكمبيوتر وأجھزة االتصاالت إلعداد المھام وتنفيذ
المھام ومتابعة المھام للطائرات المأھولة وغير المأھولة؛ تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر
وأجھزة الكمبيوتر الخاصة بالتطبيقات الستخدامھا في محطات التحكم إلعداد المھام وتنفيذھا
ومتابعة المھام للطائرات المأھولة وغير المأھولة؛ تصميم وتطوير أجھزة وبرمجيات
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Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research; design and
development of computer hardware and software; technical
consultancy relating to electro-optical apparatus, monitoring
apparatus and monitoring installations; creation (design) of
electro-optical apparatus, monitoring apparatus and monitoring
installations; setting up (calibration) of electro-optical
;apparatus, monitoring apparatus and monitoring installations
design of ballistic information systems; scientific and
technological services and scientific and technical consultancy
relating to all of the following goods: scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking [life-saving] and teaching
apparatus and instruments, optical instruments and enhancers
and parts therefor, microscopes, magnifying glasses and
reading glasses, telescopes, spotting scopes, binoculars,
eyeglasses and magnifying eyeglasses, protective goggles,
spectacle lenses, thermal imaging apparatus, night-vision
apparatus, thermal imaging apparatus for night vision, night
vision goggles, telescopes, telescopic sights, interference and
polarization filters, photographic recording, projecting and
magnifying lenses, image intensifiers, image intensifier tubes,
lens hoods, condensers, mirrors, prisms (optics), objective and
ocular lenses, observation eyepieces, photogrammetric
cameras, digital cameras, digital cameras with an integrated
laser rangefinder and a ballistics information system, measuring
instruments, measuring apparatus and parts therefor, in
particular for geodetic and nautical purposes, rangefinders,
laser rangefinders, optical sights for firearms and astronomical
telescopes, reflex sights, daytime and night-time sights,
precision gauges, optical parts for headlights; quality control
and technical tests, checking, analysis and/or monitoring of
signals relating to vehicles, apparatus for locomotion by land,
;air or water, in particular helicopters, rotorcraft and drones
quality control and technical tests, analysis and monitoring
relating to the performance of methods, algorithms, processing
and software modules and development of the aforesaid
software modules for the computer aided processing of signals
relating to vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular helicopters, rotorcraft and drones; quality
control and technical tests, analysis and/or monitoring of
algorithms for data generation systems; engineering relating to
monitoring and checking performance parameters relating to
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, in
particular helicopters, rotorcraft and drones; engineering in the
field of signal testing; engineering in the field of developing
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الكمبيوتر ألجھزة الرادار؛ الخدمات بمساعدة الكمبيوتر فيما يتعلق بتقييم الصور الجوية أو
الفضائية )أحادية اللون أو متعددة األطياف(؛ الفيزياء )االبحاث(  ،والھندسة أو خدمات
تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالخدمات بمساعدة الكمبيوتر فيما يتعلق بمعالجة الصور
الجوية أو الساتلية )أحادية اللون أو متعددة األطياف( ،وتطوير قواعد بيانات النماذج
الطبوغرافية الرقمية العالمية؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية ،أي توفير بيانات مراقبة
األرض التي تم إنشاؤھا بمساعدة األقمار الصناعية ،وقياس اإلغاثة الدقيق ،وقياسات الطقس
الدقيقة ،وفيزياء القياس )وصف األجسام التي لوحظت على األرض بأنھا وظيفة للتوقيعات
الطيفية ،والتأثير الجوي ،وتصوير النماذج الھندسية واإلشعاعية باستخدام كاميرات على متن
الطائرة(؛ الخدمات والبحوث العلمية والدراسات والمشاريع بھدف تطوير البيانات الجغرافية
المتعلقة بالنماذج الطبوغرافية الرقمية والتحقق منھا؛ البحث والتصميم في مجال الصور
الساتلية ،واستغالل البيانات المقابلة ،وبالتحديد التطوير التقني لطرق معالجة البيانات
المقابلة ،وبالتحديد التطوير التقني لطرق معالجة البيانات من سواتل المراقبة ،وإعداد
بروتوكوالت المعالجة التقنية الستخدام البيانات الساتلية لتوليد البيانات الجغرافية المعلومات،
والھندسة في مجال برمجة الصور الجوية من شبكة سواتل المراقبة ؛ التحليل والبحوث
الصناعية في مجاالت عرض الصور عبر األقمار الصناعية واستخدام البيانات المتعلقة بھا ؛
خدمات التحليل والبحوث الصناعية القائمة على النماذج الطبوغرافية الرقمية للتطبيقات في
مجال معالجة وتصحيح البيانات الجغرافية األخرى ،ورسم الخرائط ،وإنشاء نماذج للعمليات
الجيوفيزيائية على األرض ،وحساب انتشار الموجات في مجال االتصاالت ،والتطبيقات
اللوجستية واألمنية في النقل )الفضاء والمركبات(؛ تصميم وتطوير أجھزة الكمبيوتر
والبرمجيات؛ استعادة بيانات الكمبيوتر؛ استشارات حماية البيئة؛ االستشارات التكنولوجية
المتعلقة بتخطيط التدخالت في األزمات؛ االستشارات التكنولوجية المتعلقة بعمليات السياسة
الدفاعية واألمنية؛ تحويل البيانات وبرامج الكمبيوتر )بخالف التحويل المادي( ؛ تصميم
برامج الكمبيوتر؛ دراسات المشاريع الفنية؛ مجال القياس؛ مسح حقول النفط؛ المسوحات
الجيولوجية؛ البحث الجيولوجي؛ تحليل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي؛ المسح االرضى؛
التنقيب عن النفط؛ التخطيط العمراني؛ برمجة الحاسوب؛ إنشاء وصيانة مواقع ويب لآلخرين؛
التنقيب الجيولوجي؛ البحث في مجال منتجات رسم الخرائط وخرائط تغطية األراضي وسجالت
األراضي؛ المعلومات التقنية والبحوث التي يقدمھا المھندسون فيما يتعلق بعرض الصور التي
يتم إنشاؤھا بمساعدة األقمار الصناعية ،وخاصة الصور الجغرافية والخرائط الجغرافية
وخرائط القواعد الطبوغرافية التي تتكون من الصور التي يتم إنشاؤھا بمساعدة األقمار
الصناعية أو الھوائيات؛ المعلومات التقنية والبحوث التي يقدمھا المھندسون فيما يتعلق
بالمنتجات التالية :الصور التي يتم إنشاؤھا بمساعدة األقمار الصناعية ،وال سيما الصور
الجغرافية والخرائط الجغرافية وخرائط القواعد الطبوغرافية التي تتكون من الصور التي يتم
إنشاؤھا بمساعدة األقمار الصناعية أو الھوائيات ،وتصميم وتطوير برامج الكمبيوتر في
مجال رسم الخرائط؛ االستشارات الفنية في مجال رسم الخرائط؛ معالجة وتقييم الصور الجوية
أو الفضائية )أحادية اللون أو متعددة األطياف( باعتبارھا خدمة لمعاھد البحث أو لآلخرين؛
إنشاء خرائط وأقسام التضاريس ،وتوطين انتشار الموجات الكھرومغناطيسية ،في شكل رقمي
كونھا خدمة لمعاھد البحث أو لغيرھا؛ معالجة وتحليل الصور المجسمة؛ برمجة الكمبيوتر
لألغراض الصناعية ،خاصة لخدمات اإلطفاء والشرطة والحكومة ،فيما يتعلق باألنظمة
التشغيلية وإدارة العمالء وأنظمة إدارة التركيب وأنظمة المعلومات الجغرافية وأنظمة )سي
ايه دي( وأنظمة العرض في الوقت الفعلي واألنظمة المتنقلة وتكوينھا،لالستخدامھا مع أجھزة
الكمبيوتر المناسبة؛ تصميم وتطوير النظم واألجھزة واألدوات لتوفير االتصاالت الساتلية
واالتصاالت؛ تصميم وتطوير برمجيات وأنظمة الكمبيوتر ،والبنى التحتية الحاسوبية لتشغيل
االتصاالت الساتلية ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية ،وإدارة االتصاالت الساتلية
واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر ،وأنظمة الكمبيوتر ،والبنى
التحتية للحاسوب ،وأجھزة االتصاالت والبث ،واألدوات ،واألنظمة والبنى التحتية ،وكل ما
سبق ذكره لالستخدام فيما يتعلق باألخبار ،ومعلومات عن الطقس ،واألحداث الرياضية،
وخدمات األعمال ،وتطبيقات المعلومات األخرى وتطبيقات اإلنترنت؛ تصميم وتطوير قواعد
البيانات وواجھات المستخدم إلدارة المحتوى التفاعلي؛ إدارة المشاريع الفنية لتطبيقات
المعلومات واإلنترنت ؛ الدعم الفني ،أي االستشارات التكنولوجية أو الھندسية المتعلقة
بتشغيل وإدارة وصيانة أجھزة وأنظمة االتصاالت الساتلية واالتصاالت السلكية والالسلكية؛
الدعم الفني ،أي االستشارات التكنولوجية أو الھندسية المتعلقة بتشغيل وإدارة وصيانة
االتصاالت الساتلية واالتصاالت؛ الدعم الفني ،أي االستشارات التكنولوجية أو الھندسية
المتعلقة بتشغيل وإدارة وصيانة المعلومات ونظم تطبيقات اإلنترنت؛ االستشارات الفنية
المتعلقة ببرامج الكمبيوتر للمعلومات وتطبيقات اإلنترنت؛ خدمات الكمبيوتر لتحليل البيانات؛
خدمات الكمبيوتر المتعلقة بالتخزين اإللكتروني للبيانات؛ تأجير أجھزة الكمبيوتر وبرامج
الكمبيوتر واألجھزة الطرفية للكمبيوتر؛ صيانة وتحديث برامج الكمبيوتر؛ إنشاء وصيانة
مواقع الويب؛ المعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع ما سبق ذكره ،المدرجة في ھذه الفئة؛
توفير معلومات الطقس؛ تشفير وفك وتوثيق المعلومات والرسائل والبيانات؛ تحديث وصيانة
برامج الكمبيوتر لقواعد البيانات؛ تأجير معدات معالجة البيانات وأجھزة الكمبيوتر؛ التصميم
التقني والتخطيط لمعدات االتصاالت ،وخدمات تكنولوجيا المعلومات ألجھزة الحرب
اإللكترونية وأنظمة الرادار؛ تطوير منشورات عبر اإلنترنت من قواعد بيانات اإلنترنت ،أي
االستضافة التفاعلية لتمكين المستخدمين من نشر واستخدام المحتوى والصور عبر اإلنترنت؛
تركيب وإصالح وصيانة محطات التحكم )البرمجيات( إلعداد المھام وتنفيذھا ومتابعة المھمة
للطائرات المأھولة وغير المأھولة )األجھزة( ؛ خدمات التصميم الجرافيكي بمساعدة
الحاسوب؛ رقمنة الصور؛ تأجير أجھزة قياس الختبار البيئة وقياس التوافق الكھرومغناطيسي
)اي ام سي( والخدمات المتعلقة بھا.

algorithms and methods for the computer aided processing of
signals; scientific appraisals and assessments for creating
and/or presenting results, in particular in the form of research
reports, graphs, tables and charts; scientific and technological
services and research and design relating thereto provided by
engineers in the fields of data processing, data analysis and
data conversion; development (design, preparation) and
updating of programs for computer bases; research and
development for and calibration of telecommunications
networks and radio communications networks relating to
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, in
particular helicopters, rotorcraft and drones; design,
development and updating (for others) of software (recorded
programs) for managing, administering, designing, configuring
and securing local or remote communications networks for the
transmission of speech, images, data or multimedia data
relating to vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular helicopters, rotorcraft and drones; design,
preparation and updating (for others) of software (recorded
programs) for designing, preparing, managing and securing
)access to computer networks and IP (internet protocol
networks; design and development of control stations,
comprising application-specific computer software, computer
hardware and communications apparatus for mission
preparation, mission execution and mission follow-up for
manned and unmanned aircraft; design and development of
application-specific computer software and computer hardware
for use in control stations for mission preparation, mission
execution and mission follow-up for manned and unmanned
aircraft; design and development of computer hardware and
software for radar apparatus; computer aided services
regarding the evaluation of aerial or satellite images
(monochromatic or multispectral); physics (research),
engineering or information technology services relating to
computer aided services regarding the processing of aerial or
satellite images (monochromatic or multispectral), development
of databases of global digital topographical models; scientific
and technological services, namely providing of terrestrial
observation data generated with the aid of satellites, precise
relief measurement, precise weather measurements,
measurement physics (characterization of objects observed on
the ground as a function of their spectral signatures,
atmospheric influence, geometric and radiometric model
depictions using on-board cameras); scientific services and
research, and studies and projects with the purpose of
developing and validating geo data relating to digital
topographical models; research and design in the field of
satellite images, and exploitation of corresponding data, namely
technical development of methods for processing
corresponding data, namely technical development of methods
for processing data from observation satellites, preparation of
technical processing protocols for using satellite data to
generate geographical information, and engineering in the field
of programming aerial images from a network of observation
satellites; industrial analysis and research in the fields of
displaying images through satellite and using the data relating
thereto; industrial analysis and research services based on
digital topographical models for applications in the field of
processing and orthorectification of other geo data, mapping,
creation of models of geophysical processes on earth,
calculation of wave propagation in the field of
telecommunications, and logistical and security applications in
transport (aerospace, vehicles); design and development of
;computers and software; recovery of computer data
environmental protection consultancy; technological
;consultancy relating to the planning of crisis interventions
technological consultancy relating to defence and security
policy operations; conversion of data and computer programs
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(other than physical conversion); design of computer software;
technical project studies; field measurement; oil field surveying;
geological surveys; geological research; analysis for crude oil
and natural gas production; land surveying; oil prospecting;
urban planning; computer programming; creation and
maintenance of websites for others; geological prospecting;
research in the field of cartographic products, land coverage
maps and land registries; technical information and research
provided by engineers relating to the presentation of images
generated with the aid of satellites, in particular geographical
images, geographical maps and topographical base maps
consisting of images generated with the aid of satellites or
antennas; technical information and research provided by
engineers relating to the following products: images generated
with the aid of satellites, in particular geographical images,
geographical maps and topographical base maps consisting of
images generated with the aid of satellites or antennas, design
and development of computer software in the field of
cartography; technical consultancy in the field of cartography;
processing and evaluation of aerial or satellite images
(monochromatic or multispectral) being a service for research
institutes or for others; creation of maps and terrain sections,
propagation localization of electromagnetic waves, in digital
form being a service for research institutes or for others;
processing and analysis relating to stereoscopic images;
computer programming for industrial purposes, namely for the
fire service, the police and the government, relating to
operational systems, client management, installation
management systems, geographical information systems, CAD
systems, real-time display systems and mobile systems, and the
configuration thereof, for use with suitable computer hardware;
design and development of systems, apparatus and instruments
for providing satellite communications and
telecommunications; design and development of computer
software and systems, computer infrastructures for operating
satellite communications and telecommunications equipment,
and for managing satellite communications and
telecommunications; design and development of computer
software, computer systems, computer infrastructures,
communications and transmission apparatus, instruments,
systems and infrastructures, all the aforesaid for use relating to
news, information about weather, sporting events, business
services and other information applications and internet
applications; design and development of databases and user
interfaces for managing interactive content; technical project
management for information and internet applications; technical
support, namely technological or engineering consultancy
relating to the operation, management and maintenance of
satellite communications and telecommunications apparatus
and systems; technical support, namely technological or
engineering consultancy relating to the operation, management
and maintenance of satellite communications and
telecommunications; technical support, namely technological or
engineering consultancy relating to the operation, management
and maintenance of information and Internet application
systems; technical consultancy relating to computer software
for information and Internet applications; computer services for
data analysis; computer services relating to electronic data
storage; rental of computer hardware, computer software and
computer peripheral devices; maintenance and updating of
computer software; creation and maintenance of websites;
information and consultancy relating to all the aforesaid,
included in this class; providing weather information;
encryption, decryption and authentication of information,
messages and data; updating and maintenance of computer
software for databases; rental of data processing equipment
and computers; technical design and planning of
telecommunications equipment, IT services for apparatus for
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electronic warfare and for radar systems; development of online
publications from Internet databases, namely interactive hosting
to enable users to publish and use content and images online;
installation, repair and maintenance of control stations
(software) for mission preparation, mission execution and
mission follow-up for manned and unmanned aircraft
(hardware); computer-aided graphic design services;
digitization of images; rental of measuring apparatus for testing
the environment and measuring electromagnetic compatibility
(EMC measurements) and services relating thereto
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ھينسولديت اوبترونيكس جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

کارل -زايس  -شتراسه  ،٢٢دي ٧٣٤٤٧-اوبرکوخن ،المانيا
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
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من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا ،خدمات التحاليل
واألبحاث الصنـاعية ،خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر؛ االستشارات
الفنية المتعلقة باألجھزة الكھربائية البصرية وأجھزة المراقبة و تركيبات المراقبة؛
إنشاء )تصميم( االجھزة الكھربائية البصرية وأجھزة مراقبة وتركيبات المراقبة؛ إنشاء
)معايرة( األجھزة الكھربائية البصرية وأجھزة المراقبة وتركيبات المراقبة؛ تصميم نظم
المعلومات الباليستية؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية واالستشارات العلمية والتقنية
المتعلقة بجميع السلع التالية :العلمية ،والبحرية ،والمسح ،والتصوير الفوتوغرافي،
والسينمائي ،والبصري ،والوزن ،والقياس ،واإلشارة ،والتحقق ]المنقذة للحياة[،
واألجھزة واألدوات التعليمية ،واألدوات البصرية و المعززات وأجزاؤھا ،مجاھر،
نظارات مكبرة ،نظارات قراءة  ،تلسكوبات ،نطاقات مراقبة ،مناظير ،نظارات ،نظارات
مكبرة ،نظارات واقية ،عدسات النظارات ،أجھزة التصوير الحراري ،أجھزة الرؤية
الليلية ،أجھزة التصوير الحراري للرؤية الليلية ،نظارات الرؤية الليلية ،مناظير ،مناظير
تلسكوبية ،فالتر للتداخل واالستقطاب ،تسجيل فوتوغرافي ،عدسات بروجيكتور
ومكثفات ،مكثفات صور ،أنابيب مكثفات صور ،أغطية عدسة ،مكثفات ،مرايا،
موشورات )بصريات( ،عدسات موضوعية وعينية ،عدسات مراقبة ،كاميرات تصويرية،
الكاميرات الرقمية ،والكاميرات الرقمية المزودة بباحث عن نطاق ليزر مدمج ونظام
معلومات بالستية ،وادوات القياس ،وأجھزة القياس وأجزائھا ،وخاصة لألغراض
الجيوديسية والبحرية ،وأجھزة ضبط المدى ،وأجھزة تحديد المدى بالليزر ،والمشاھد
الضوئية لألسلحة النارية ،والمنظار الفلكي ،والمشاھد االنعكاسية ،والمشاھد النھارية
والليلية ،وأجھزة القياس الدقيقة ،والبصرية أجزاء للمصابيح األمامية ،مراقبة الجودة
واالختبارات الفنية ،والتحقق ،والتحليل و  /أو مراقبة اإلشارات المتعلقة بالمركبات،
وأجھزة النقل عن طريق البر أو الھواء أو الماء ،وال سيما طائرات الھليكوبتر
والطائرات العمودية والطائرات بدون طيار؛ مراقبة الجودة واالختبارات التقنية والتحليل
والمراقبة المتعلقة بأداء األساليب والخوارزميات ووحدات المعالجة والبرمجيات وتطوير
وحدات البرمجيات المذكورة للمعالجة بمساعدة الكمبيوتر لإلشارات المتعلقة بالمركبات
وأجھزة التنقل عن طريق البر أو الھواء أو الماء ،في طائرات ھليكوبتر خاصة وطائرات
عمودية وطائرات بدون طيار؛ مراقبة الجودة واالختبارات التقنية وتحليل و  /أو مراقبة
الخوارزميات ألنظمة توليد البيانات؛ الھندسة المتعلقة بالرصد والتحقق من معايير األداء
المتعلقة بالمركبات ،وأجھزة التنقل عن طريق البر أو الھواء أو الماء ،وال سيما طائرات
الھليكوبتر وطائرات عمودية والطائرات بدون طيار؛ الھندسة في مجال اختبار
اإلشارات؛ الھندسة في مجال تطوير الخوارزميات واألساليب للمعالجة بمساعدة
الكمبيوتر لإلشارات؛ التقييمات والتخمينات العلمية إلنشاء و /أو عرض النتائج ،ال سيما
في شكل تقارير البحث والرسوم البيانية والجداول والرسوم البيانية؛ الخدمات العلمية
والتكنولوجية والبحوث والتصاميم المتعلقة بھا المقدمة من قبل المھندسين في مجاالت
معالجة البيانات وتحليل البيانات وتحويل البيانات؛ تطوير )تصميم ،إعداد( وتحديث
برامج قواعد الكمبيوتر؛ البحث والتطوير والمعايرة لشبكات االتصاالت السلكية
والالسلكية وشبكات االتصاالت الالسلكية المتعلقة بالمركبات ،وأجھزة النقل عن طريق
البر أو الجو أو الماء ،وال سيما طائرات الھليكوبتر وطائرات عمودية والطائرات بدون
طيار؛ تصميم وتطوير وتحديث )لآلخرين( البرمجيات )البرامج المسجلة( إلدارة شبكات
االتصاالت المحلية أو البعيدة وإدارتھا وتصميمھا وتكوينھا وتأمينھا لنقل الكالم أو
الصور أو البيانات أو بيانات الوسائط المتعددة المتعلقة بالمركبات ،وأجھزة التنقل
بواسطة البر والجو والماء ،وخاصة طائرات الھليكوبتر وطائرات عمودية وطائرات
بدون طيار؛ تصميم وإعداد وتحديث )لآلخرين( البرمجيات )البرامج المسجلة( لتصميم
وإعداد وإدارة وإدارة الوصول إلى شبكات الكمبيوتر وشبكات بروتوكول اإلنترنت )اي
بي(؛ تصميم وتطوير محطات التحكم ،بما في ذلك برامج الكمبيوتر الخاصة بالتطبيقات،
وأجھزة الكمبيوتر وأجھزة االتصاالت إلعداد المھام وتنفيذ المھام ومتابعة المھام
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Date of
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HENSOLDT Optronics
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Zeiss-Strasse 22, D-73447
Oberkochen, Germany
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170059
Class
42

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research; design and
development of computer hardware and software; technical
consultancy relating to electro-optical apparatus, monitoring
apparatus and monitoring installations; creation (design) of electrooptical apparatus, monitoring apparatus and monitoring
installations; setting up (calibration) of electro-optical apparatus,
monitoring apparatus and monitoring installations; design of
ballistic information systems; scientific and technological services
and scientific and technical consultancy relating to all of the
following goods: scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
[life-saving] and teaching apparatus and instruments, optical
instruments and enhancers and parts therefor, microscopes,
magnifying glasses and reading glasses, telescopes, spotting
scopes, binoculars, eyeglasses and magnifying eyeglasses,
protective goggles, spectacle lenses, thermal imaging apparatus,
night-vision apparatus, thermal imaging apparatus for night vision,
night vision goggles, telescopes, telescopic sights, interference
and polarization filters, photographic recording, projecting and
magnifying lenses, image intensifiers, image intensifier tubes, lens
hoods, condensers, mirrors, prisms (optics), objective and ocular
lenses, observation eyepieces, photogrammetric cameras, digital
cameras, digital cameras with an integrated laser rangefinder and a
ballistics information system, measuring instruments, measuring
apparatus and parts therefor, in particular for geodetic and nautical
purposes, rangefinders, laser rangefinders, optical sights for
firearms and astronomical telescopes, reflex sights, daytime and
;night-time sights, precision gauges, optical parts for headlights
quality control and technical tests, checking, analysis and/or
monitoring of signals relating to vehicles, apparatus for locomotion
;by land, air or water, in particular helicopters, rotorcraft and drones
quality control and technical tests, analysis and monitoring relating
to the performance of methods, algorithms, processing and
software modules and development of the aforesaid software
modules for the computer aided processing of signals relating to
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, in
particular helicopters, rotorcraft and drones; quality control and
technical tests, analysis and/or monitoring of algorithms for data
generation systems; engineering relating to monitoring and
checking performance parameters relating to vehicles, apparatus
for locomotion by land, air or water, in particular helicopters,
;rotorcraft and drones; engineering in the field of signal testing
engineering in the field of developing algorithms and methods for
the computer aided processing of signals; scientific appraisals and
assessments for creating and/or presenting results, in particular in
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للطائرات المأھولة وغير المأھولة؛ تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر وأجھزة الكمبيوتر
الخاصة بالتطبيقات الستخدامھا في محطات التحكم إلعداد المھام وتنفيذھا ومتابعة
المھام للطائرات المأھولة وغير المأھولة؛ تصميم وتطوير أجھزة وبرمجيات الكمبيوتر
ألجھزة الرادار؛ الخدمات بمساعدة الكمبيوتر فيما يتعلق بتقييم الصور الجوية أو
الفضائية )أحادية اللون أو متعددة األطياف(؛ الفيزياء )االبحاث(  ،والھندسة أو خدمات
تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالخدمات بمساعدة الكمبيوتر فيما يتعلق بمعالجة الصور
الجوية أو الساتلية )أحادية اللون أو متعددة األطياف( ،وتطوير قواعد بيانات النماذج
الطبوغرافية الرقمية العالمية؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية ،أي توفير بيانات مراقبة
األرض التي تم إنشاؤھا بمساعدة األقمار الصناعية ،وقياس اإلغاثة الدقيق ،وقياسات
الطقس الدقيقة ،وفيزياء القياس )وصف األجسام التي لوحظت على األرض بأنھا وظيفة
للتوقيعات الطيفية ،والتأثير الجوي ،وتصوير النماذج الھندسية واإلشعاعية باستخدام
كاميرات على متن الطائرة(؛ الخدمات والبحوث العلمية والدراسات والمشاريع بھدف
تطوير البيانات الجغرافية المتعلقة بالنماذج الطبوغرافية الرقمية والتحقق منھا؛ البحث
والتصميم في مجال الصور الساتلية ،واستغالل البيانات المقابلة ،وبالتحديد التطوير
التقني لطرق معالجة البيانات المقابلة ،وبالتحديد التطوير التقني لطرق معالجة البيانات
من سواتل المراقبة ،وإعداد بروتوكوالت المعالجة التقنية الستخدام البيانات الساتلية
لتوليد البيانات الجغرافية المعلومات ،والھندسة في مجال برمجة الصور الجوية من
شبكة سواتل المراقبة ؛ التحليل والبحوث الصناعية في مجاالت عرض الصور عبر
األقمار الصناعية واستخدام البيانات المتعلقة بھا ؛ خدمات التحليل والبحوث الصناعية
القائمة على النماذج الطبوغرافية الرقمية للتطبيقات في مجال معالجة وتصحيح البيانات
الجغرافية األخرى ،ورسم الخرائط ،وإنشاء نماذج للعمليات الجيوفيزيائية على األرض،
وحساب انتشار الموجات في مجال االتصاالت ،والتطبيقات اللوجستية واألمنية في النقل
)الفضاء والمركبات(؛ تصميم وتطوير أجھزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ استعادة بيانات
الكمبيوتر؛ استشارات حماية البيئة؛ االستشارات التكنولوجية المتعلقة بتخطيط التدخالت
في األزمات؛ االستشارات التكنولوجية المتعلقة بعمليات السياسة الدفاعية واألمنية؛
تحويل البيانات وبرامج الكمبيوتر )بخالف التحويل المادي( ؛ تصميم برامج الكمبيوتر؛
دراسات المشاريع الفنية؛ مجال القياس؛ مسح حقول النفط؛ المسوحات الجيولوجية؛
البحث الجيولوجي؛ تحليل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي؛ المسح االرضى؛ التنقيب
عن النفط؛ التخطيط العمراني؛ برمجة الحاسوب؛ إنشاء وصيانة مواقع ويب لآلخرين؛
التنقيب الجيولوجي؛ البحث في مجال منتجات رسم الخرائط وخرائط تغطية األراضي
وسجالت األراضي؛ المعلومات التقنية والبحوث التي يقدمھا المھندسون فيما يتعلق
بعرض الصور التي يتم إنشاؤھا بمساعدة األقمار الصناعية ،وخاصة الصور الجغرافية
والخرائط الجغرافية وخرائط القواعد الطبوغرافية التي تتكون من الصور التي يتم
إنشاؤھا بمساعدة األقمار الصناعية أو الھوائيات؛ المعلومات التقنية والبحوث التي
يقدمھا المھندسون فيما يتعلق بالمنتجات التالية :الصور التي يتم إنشاؤھا بمساعدة
األقمار الصناعية ،وال سيما الصور الجغرافية والخرائط الجغرافية وخرائط القواعد
الطبوغرافية التي تتكون من الصور التي يتم إنشاؤھا بمساعدة األقمار الصناعية أو
الھوائيات ،وتصميم وتطوير برامج الكمبيوتر في مجال رسم الخرائط؛ االستشارات
الفنية في مجال رسم الخرائط؛ معالجة وتقييم الصور الجوية أو الفضائية )أحادية اللون
أو متعددة األطياف( باعتبارھا خدمة لمعاھد البحث أو لآلخرين؛ إنشاء خرائط وأقسام
التضاريس ،وتوطين انتشار الموجات الكھرومغناطيسية ،في شكل رقمي كونھا خدمة
لمعاھد البحث أو لغيرھا؛ معالجة وتحليل الصور المجسمة؛ برمجة الكمبيوتر لألغراض
الصناعية ،خاصة لخدمات اإلطفاء والشرطة والحكومة ،فيما يتعلق باألنظمة التشغيلية
وإدارة العمالء وأنظمة إدارة التركيب وأنظمة المعلومات الجغرافية وأنظمة )سي ايه
دي( وأنظمة العرض في الوقت الفعلي واألنظمة المتنقلة وتكوينھا،لالستخدامھا مع
أجھزة الكمبيوتر المناسبة؛ تصميم وتطوير النظم واألجھزة واألدوات لتوفير االتصاالت
الساتلية واالتصاالت؛ تصميم وتطوير برمجيات وأنظمة الكمبيوتر ،والبنى التحتية
الحاسوبية لتشغيل االتصاالت الساتلية ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية ،وإدارة
االتصاالت الساتلية واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر،
وأنظمة الكمبيوتر ،والبنى التحتية للحاسوب ،وأجھزة االتصاالت والبث ،واألدوات،
واألنظمة والبنى التحتية ،وكل ما سبق ذكره لالستخدام فيما يتعلق باألخبار ،ومعلومات
عن الطقس ،واألحداث الرياضية ،وخدمات األعمال ،وتطبيقات المعلومات األخرى
وتطبيقات اإلنترنت؛ تصميم وتطوير قواعد البيانات وواجھات المستخدم إلدارة المحتوى
التفاعلي؛ إدارة المشاريع الفنية لتطبيقات المعلومات واإلنترنت ؛ الدعم الفني ،أي
االستشارات التكنولوجية أو الھندسية المتعلقة بتشغيل وإدارة وصيانة أجھزة وأنظمة
االتصاالت الساتلية واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ الدعم الفني ،أي االستشارات
التكنولوجية أو الھندسية المتعلقة بتشغيل وإدارة وصيانة االتصاالت الساتلية
واالتصاالت؛ الدعم الفني ،أي االستشارات التكنولوجية أو الھندسية المتعلقة بتشغيل
وإدارة وصيانة المعلومات ونظم تطبيقات اإلنترنت؛ االستشارات الفنية المتعلقة ببرامج
الكمبيوتر للمعلومات وتطبيقات اإلنترنت؛ خدمات الكمبيوتر لتحليل البيانات؛ خدمات
الكمبيوتر المتعلقة بالتخزين اإللكتروني للبيانات؛ تأجير أجھزة الكمبيوتر وبرامج
الكمبيوتر واألجھزة الطرفية للكمبيوتر؛ صيانة وتحديث برامج الكمبيوتر؛ إنشاء وصيانة
مواقع الويب؛ المعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع ما سبق ذكره ،المدرجة في ھذه
الفئة؛ توفير معلومات الطقس؛ تشفير وفك وتوثيق المعلومات والرسائل والبيانات؛
تحديث وصيانة برامج الكمبيوتر لقواعد البيانات؛ تأجير معدات معالجة البيانات وأجھزة
الكمبيوتر؛ التصميم التقني والتخطيط لمعدات االتصاالت ،وخدمات تكنولوجيا المعلومات
ألجھزة الحرب اإللكترونية وأنظمة الرادار؛ تطوير منشورات عبر اإلنترنت من قواعد
بيانات اإلنترنت ،أي االستضافة التفاعلية لتمكين المستخدمين من نشر واستخدام

the form of research reports, graphs, tables and charts; scientific
and technological services and research and design relating thereto
provided by engineers in the fields of data processing, data
)analysis and data conversion; development (design, preparation
and updating of programs for computer bases; research and
development for and calibration of telecommunications networks
and radio communications networks relating to vehicles, apparatus
for locomotion by land, air or water, in particular helicopters,
rotorcraft and drones; design, development and updating (for
others) of software (recorded programs) for managing,
administering, designing, configuring and securing local or remote
communications networks for the transmission of speech, images,
data or multimedia data relating to vehicles, apparatus for
locomotion by land, air or water, in particular helicopters, rotorcraft
and drones; design, preparation and updating (for others) of
software (recorded programs) for designing, preparing, managing
and securing access to computer networks and IP (internet
protocol) networks; design and development of control stations,
comprising application-specific computer software, computer
hardware and communications apparatus for mission preparation,
mission execution and mission follow-up for manned and
unmanned aircraft; design and development of application-specific
computer software and computer hardware for use in control
stations for mission preparation, mission execution and mission
follow-up for manned and unmanned aircraft; design and
development of computer hardware and software for radar
apparatus; computer aided services regarding the evaluation of
aerial or satellite images (monochromatic or multispectral); physics
(research), engineering or information technology services relating
to computer aided services regarding the processing of aerial or
satellite images (monochromatic or multispectral), development of
databases of global digital topographical models; scientific and
technological services, namely providing of terrestrial observation
data generated with the aid of satellites, precise relief
measurement, precise weather measurements, measurement
physics (characterization of objects observed on the ground as a
function of their spectral signatures, atmospheric influence,
geometric and radiometric model depictions using on-board
cameras); scientific services and research, and studies and
projects with the purpose of developing and validating geo data
relating to digital topographical models; research and design in the
field of satellite images, and exploitation of corresponding data,
namely technical development of methods for processing
corresponding data, namely technical development of methods for
processing data from observation satellites, preparation of
technical processing protocols for using satellite data to generate
geographical information, and engineering in the field of
programming aerial images from a network of observation
satellites; industrial analysis and research in the fields of displaying
;images through satellite and using the data relating thereto
industrial analysis and research services based on digital
topographical models for applications in the field of processing and
orthorectification of other geo data, mapping, creation of models of
geophysical processes on earth, calculation of wave propagation in
the field of telecommunications, and logistical and security
applications in transport (aerospace, vehicles); design and
development of computers and software; recovery of computer
data; environmental protection consultancy; technological
;consultancy relating to the planning of crisis interventions
technological consultancy relating to defence and security policy
operations; conversion of data and computer programs (other than
physical conversion); design of computer software; technical
project studies; field measurement; oil field surveying; geological
surveys; geological research; analysis for crude oil and natural gas
;production; land surveying; oil prospecting; urban planning
computer programming; creation and maintenance of websites for
others; geological prospecting; research in the field of cartographic
products, land coverage maps and land registries; technical
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information and research provided by engineers relating to the
presentation of images generated with the aid of satellites, in
particular geographical images, geographical maps and
topographical base maps consisting of images generated with the
aid of satellites or antennas; technical information and research
provided by engineers relating to the following products: images
generated with the aid of satellites, in particular geographical
images, geographical maps and topographical base maps
consisting of images generated with the aid of satellites or
antennas, design and development of computer software in the field
of cartography; technical consultancy in the field of cartography;
processing and evaluation of aerial or satellite images
(monochromatic or multispectral) being a service for research
institutes or for others; creation of maps and terrain sections,
propagation localization of electromagnetic waves, in digital form
being a service for research institutes or for others; processing and
analysis relating to stereoscopic images; computer programming
for industrial purposes, namely for the fire service, the police and
the government, relating to operational systems, client
management, installation management systems, geographical
information systems, CAD systems, real-time display systems and
mobile systems, and the configuration thereof, for use with suitable
computer hardware; design and development of systems,
apparatus and instruments for providing satellite communications
and telecommunications; design and development of computer
software and systems, computer infrastructures for operating
satellite communications and telecommunications equipment, and
for managing satellite communications and telecommunications;
design and development of computer software, computer systems,
computer infrastructures, communications and transmission
apparatus, instruments, systems and infrastructures, all the
aforesaid for use relating to news, information about weather,
sporting events, business services and other information
applications and internet applications; design and development of
databases and user interfaces for managing interactive content;
technical project management for information and internet
applications; technical support, namely technological or
engineering consultancy relating to the operation, management and
maintenance of satellite communications and telecommunications
apparatus and systems; technical support, namely technological or
engineering consultancy relating to the operation, management and
maintenance of satellite communications and telecommunications;
technical support, namely technological or engineering consultancy
relating to the operation, management and maintenance of
information and Internet application systems; technical consultancy
relating to computer software for information and Internet
applications; computer services for data analysis; computer
services relating to electronic data storage; rental of computer
hardware, computer software and computer peripheral devices;
maintenance and updating of computer software; creation and
maintenance of websites; information and consultancy relating to
all the aforesaid, included in this class; providing weather
information; encryption, decryption and authentication of
information, messages and data; updating and maintenance of
computer software for databases; rental of data processing
equipment and computers; technical design and planning of
telecommunications equipment, IT services for apparatus for
electronic warfare and for radar systems; development of online
publications from Internet databases, namely interactive hosting to
enable users to publish and use content and images online;
installation, repair and maintenance of control stations (software)
for mission preparation, mission execution and mission follow-up
for manned and unmanned aircraft (hardware); computer-aided
graphic design services; digitization of images; rental of measuring
apparatus for testing the environment and measuring
electromagnetic compatibility (EMC measurements) and services
relating thereto

(المحتوى والصور عبر اإلنترنت؛ تركيب وإصالح وصيانة محطات التحكم )البرمجيات
إلعداد المھام وتنفيذھا ومتابعة المھمة للطائرات المأھولة وغير المأھولة )األجھزة( ؛
خدمات التصميم الجرافيكي بمساعدة الحاسوب؛ رقمنة الصور؛ تأجير أجھزة قياس
.الختبار البيئة وقياس التوافق الكھرومغناطيسي )اي ام سي( والخدمات المتعلقة بھا
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Date of

07/01/2020

Applicant Name:

Construction Research &
Technology GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg,
Germany

:تاريخ ايداع الطلب

كونستركشن ريسيريش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170201
Class
42

 المانيا، تروستبيرغ,٣٢  ستريت-  فرانك-  البيرت- دكتور

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Scientific and technological services and research and related
design services for construction; industrial analysis and
research services for construction.

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠٢٠١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات والبحوث العلمية والتكنولوجية وخدمات التصميم ذات العالقة لإلنشاءات؛ خدمات
.التحليل والبحوث الصناعية لإلنشاءات
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Date of

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bolt Technology OU
Nationality
: ESTONIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vana-Louna 15, 10134 Tallinn Estonia

:تاريخ ايداع الطلب

بولت تكنولوجي او يو
استونيا
شركة اجنبية

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

 تالين استونيا١٠١٣٤ ،١٥ لونا-فانا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170165
Class
42

21/01/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠١٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

BOLT
Goods/Services
Science and technology services; Research services; Design
services; Industrial analysis and research services; Design and
development of computer hardware; Software design and
development; Software as a service [SaaS]; Rental of computer
software and programs; Rental and maintenance of computer
software; Providing temporary use of on-line non-downloadable
software; Data warehousing; Rental services relating to data
processing equipment and computers; Providing information,
advice and consultancy services in the field of computer
software; Advisory services relating to man-machine interfaces
for computer software; Advisory services relating to the rental
of computers or computer software.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات العلوم والتكنولوجيا؛ خدمات األبحاث؛ خدمات التصميم؛ خدمات التحاليل واألبحاث
الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير قطع أجھزة الحاسوب؛ تصميم وتطوير البرمجيات؛
البرمجيات كخدمات؛ تأجير برمجيات وبرامج الحاسوب؛ تأجير وصيانة برامج الكمبيوتر؛
توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل؛ تخزين البيانات؛ خدمات
 خدمات المشورة،التأجير المتعلقة بمعدات وحواسيب معالجة البيانات؛ توفير المعلومات
وتقديم االستشارات في مجال برمجيات الكمبيوتر؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالواجھات
البينية بين اإلنسان واآللة للبرمجيات الحاسوبية؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتأجير أجھزة
.الكمبيوتر أو برمجيات الكمبيوتر
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170222
Class
42

30/01/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
42

الصنف

١٧٠٢٢٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ORGANON
Goods/Services
Providing online, non-downloadable software for providing and
managing health and healthcare information; scientific research
for medical purposes.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير برمجيات مباشرة غير قابلة للتنزيل تھدف إلى توفير معلومات عن الصحة والعناية
.الصحية وإدارتھا؛ األبحاث العلمية ألھداف طبية
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

Goods/Services
Providing online, non-downloadable software for providing and
managing health and healthcare information; scientific research
for medical purposes.

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170069
Class
42

30/01/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
42

الصنف

١٧٠٠٦٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير برمجيات مباشرة غير قابلة للتنزيل تھدف إلى توفير معلومات عن الصحة والعناية
.الصحية وإدارتھا؛ األبحاث العلمية ألھداف طبية
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170216
Class
42

Goods/Services
Hosting digital content and providing online web facilities for
managing and sharing online photographs, videos, text, music
and digital content; Providing photographic images, videos,
music, audio, text, graphics, and other information from
searchable indexes and databases, by means of the internet and
communication networks; Computer services, namely, creating
and designing web pages featuring virtual communities for
registered users to participate in discussions and engage in
social, business and community networking; Application
service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate
the uploading, downloading, streaming, editing, modifying,
posting, displaying, linking, sharing, transmission or otherwise
providing photographs, videos, music and electronic media or
information over the internet and communication networks;
Application service provider (ASP) services, namely, hosting
computer software applications of others; Providing temporary
use of non-downloadable software applications for photo and
video sharing providing software as a service (SAAS) for
processing electronic payments; Providing electronic computer
generated codes to identify products and process electronic
payments; Providing electronic verification of on-line orders of
digital content and generating electronic permission codes
which then allow users to access digital content; Providing
temporary use of on-line non-downloadable authentication
software for controlling access to and communications with
computers and computer networks.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88555166
Claim Date: 31/07/2019

42

الصنف

١٧٠٢١٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
استضافة المحتوى الرقمي وتوفير مرافق المواقع االلكترونية عبر اإلنترنت إلدارة ومشاركة
 الموسيقى والمحتوى الرقمي عبر اإلنترنت؛، النصوص، مقاطع الفيديو،الصور الفوتوغرافية
 الرسوم، النصوص، المقاطع الصوتية، الموسيقى، مقاطع الفيديو،توفير الصور الفوتوغرافية
 عبر وسائل، وغيرھا من المعلومات من فھارس وقواعد البيانات القابلة للبحث،البيانية
 تحديدا إنشاء وتصميم صفحات الويب التي،اإلنترنت وشبكات االتصال؛ خدمات الكمبيوتر
تضم مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات والمشاركة في
( الذي يتضمنASP)  التجارية والمجتمعية؛ مزود خدمة التطبيق،الشبكات االجتماعية
، العرض، النشر، التعديل، التحرير، التدفق، التنزيل،برمجيات لتمكين أو تيسير التحميل
، مقاطع الفيديو، اإلرسال أو غير ذلك من توفير الصور الفوتوغرافية، المشاركة،االرتباط
الموسيقى والوسائط اإللكترونية أو المعلومات عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات
 تحديدا استضافة تطبيقات برمجيات الكمبيوتر لآلخرين؛،(ASP) موفر خدمة التطبيقات
توفير استخدام مؤقت لتطبيقات البرمجيات غير القابلة للتنزيل لصور فوتوغرافية وفيديو
( لمعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ توفير رموزSAAS) تشارك بتوفير برمجيات كخدمة
الكمبيوتر اإللكترونية المولدة لتحديد المنتجات ومعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ توفير التحقق
اإللكتروني لطلبات المحتوى الرقمي عبر اإلنترنت وتوليد رموز إذن إلكترونية تتيح
للمستخدمين الوصول إلى المحتوى الرقمي؛ توفير استخدام مؤقت لبرمجيات المصادقة غير
القابل للتنزيل عبر اإلنترنت للتحكم في الوصول إلى أجھزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر
.واالتصاالت

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٨٨٥٥٥١٦٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٣١ :تاريخ االدعاء
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170219
Class
42

Goods/Services
Providing temporary use of a non-downloadable web-based
software application for use in creating, designing, tracking,
analyzing, evaluating and monitoring advertising, marketing,
and promotional content and materials; software as a service
(SaaS) services featuring software for data and audience
analytics; Providing online tools that give users the ability to
create digital emblems, downloadable graphics and images;
computer services, namely, providing an interactive mobile
application featuring technology that allows users to manage
their online photograph and social networking accounts;
computer software development in the field of mobile
applications; design and development of software in the field of
mobile applications, videos and games; software as a service
(SaaS) services featuring software in the nature of software
development kits (SDK); providing user authentication services
using single sign-on technology for online software application.

42

الصنف

١٧٠٢١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير استخدام مؤقت لتطبيق برمجيات على شبكة اإلنترنت غير قابلة للتحميل الستخدامه في
 ومحتوى ومواد الترويج؛، التسويق، تقييم ومراقبة اإلعالنات، تحليل، تتبع، تصميم،إنشاء
( التي تتضمن برامجيات لتحليل البيانات والمناظرات؛ توفيرaSSa) خدمات برمجيات كخدمة
 رسومات بيانية،أدوات عبر اإلنترنت تمنح المستخدمين القدرة على إنشاء شعارات رقمية
 تحديدا توفير تطبيق تفاعلي للھاتف المحمول يتميز،وصور قابلة للتنزيل؛ خدمات الكمبيوتر
بالتكنولوجيا التي تتيح للمستخدمين إدارة حسابات الصور والشبكات االجتماعية على
اإلنترنت الخاصة بھم؛ تطوير برمجيات الكمبيوتر في مجال التطبيقات المحمولة؛ تصميم
 الفيديو واأللعاب؛ خدمات البرمجيات،وتطوير البرمجيات في مجال تطبيقات الھاتف المحمول
(؛SDK) ( التي تتميز بالبرمجيات في طبيعة مجموعات تطوير البرمجياتSaaS) كخدمة
توفير خدمات مصادقة المستخدم باستخدام تقنية تسجيل الدخول األحادي لتطبيق البرمجيات
.عبر اإلنترنت
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Date of

24/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

idea copmany for
advanced research and
marketing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -jabal al husien , P.O.Box: 930177,
11193
Applicant for
P.O.Box 930177 -11193 amman -jabal al
Correspondence
husien
Trademark
170271
Class
42

Goods/Services
pharmaceutical studies & research
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusivr right to use advanced marketing statistics separately
from the mark

24/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة المثالية لالبحاث المتطورة والتسويق

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٩٣٠١٧٧:ب. ص، مجمع شقير الطبي- جبل الحسين- عمان
١١١٩٣
مجمع شقير- جبل الحسين-  عمان١١١٩٣ -٩٣٠١٧٧ ب.ص
الطبي
42
الصنف
١٧٠٢٧١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الدراسات واالبحاث الصيدالنية
advanced ان تسجيل ھذه العالمه اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال
 بمعزل عن العالمهmarketing statistics
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2019

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

شوكوالال
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Chocolala
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ras Al – Khaimah, United Arab Emirates

رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠١٠٨

26/05/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب ،تحديدا :خدمات المطاعم والمقاھي والمقاصف
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البنفسجي واألبيض وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170108
Class
43

Trademark

Goods/Services
Food and drink catering, namely restaurant services, cafés,
cafeterias
The registration of this trademark should be in purple and
white colors according to the print filed with the application
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تاريخ ايداع الطلب:

29/09/2019

اسم طالب التسجيل:

جمال سعيد سليم الحاج احمد

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -خلدا  ،ص.ب١١١٨١ ,٨١١٦٥٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨١ -٨١١٦٥٤عمان -خلدا

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

29/09/2019

Date of

Applicant Name:

JAMAL SAID SALIM AL
HAJ AHMAD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -KHALDA , P.O.Box: 811654,
11181

الصنف

Applicant for
P.O.Box 811654 -11181 AMMAN -KHALDA
Correspondence
Trademark
170098
Class
43
43

Goods/Services
Services to provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب:

10/11/2019

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

صب واي آي بيه ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٨٤٠٠ان دبليو  ٣٦اس تي .اس تي اي ،٥٣٠ .دورال ،اف ال
 ،٣٣١٦٦الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٤٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم وتحديدا :تقديم الطعام والشراب لالستھالك داخل وخارج المكان؛ خدمات
المطاعم التي تقدم الشطائر؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب؛ خدمات المطاعم لتناول
األطعمة في الداخل أو في الخارج؛ خدمات المطاعم التي تقدم خدمات التوصيل

10/11/2019

Date of

Applicant Name:
Subway IP LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8400 NW 36th St. Ste. 530, Doral, FL
33166, USA
Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170240
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services, namely providing of food and beverages
for consumption on and off the premises; restaurant services
featuring sandwiches; catering services; eat-in and take-out
food restaurant services; restaurants featuring delivery services
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تاريخ ايداع الطلب:

10/11/2019

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

صب واي آي بيه ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٨٤٠٠ان دبليو  ٣٦اس تي .اس تي اي ،٥٣٠ .دورال ،اف ال
 ،٣٣١٦٦الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٤٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم وتحديدا :تقديم الطعام والشراب لالستھالك داخل وخارج المكان؛ خدمات
المطاعم التي تقدم الشطائر؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب؛ خدمات المطاعم لتناول
األطعمة في الداخل أو في الخارج؛ خدمات المطاعم التي تقدم خدمات التوصيل

10/11/2019

Date of

Applicant Name:
Subway IP LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8400 NW 36th St. Ste. 530, Doral, FL
33166, USA
Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170242
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services, namely providing of food and beverages
for consumption on and off the premises; restaurant services
featuring sandwiches; catering services; eat-in and take-out
food restaurant services; restaurants featuring delivery services
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تاريخ ايداع الطلب:

10/11/2019

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

صب واي آي بيه ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٨٤٠٠ان دبليو  ٣٦اس تي .اس تي اي ،٥٣٠ .دورال ،اف ال
 ،٣٣١٦٦الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٢٤٣

الصنف

10/11/2019

Date of

Applicant Name:
Subway IP LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8400 NW 36th St. Ste. 530, Doral, FL
33166, USA
Applicant for
Correspondence

43

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم وتحديدا :تقديم الطعام والشراب لالستھالك داخل وخارج المكان؛ خدمات
المطاعم التي تقدم الشطائر؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب؛ خدمات المطاعم لتناول األطعمة
في الداخل أو في الخارج؛ خدمات المطاعم التي تقدم خدمات التوصيل

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170243
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services, namely providing of food and beverages
for consumption on and off the premises; restaurant services
featuring sandwiches; catering services; eat-in and take-out
food restaurant services; restaurants featuring delivery
services
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تاريخ ايداع الطلب:

20/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الحميضي للمواد الغذائية ذ.م.م.

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

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

محافظة العاصمة ،منطقة الصالحية ،شارع السور ،بناية
الحميضي رقم  ٧الكويت
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
43
الصنف
١٧٠٠٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التزويد بالطعام والشراب ،مطعم ،كافيه
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األسود واألبيض واألصفر وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

20/11/2019

Date of

Applicant Name:

Alhumaizi Foodstuff Co.
W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Capital Gov., AlSalihya Region, Al-Soor
St., AlHumaizi Bldg. No.7 Kuwait
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170091
Class
43

Trademark

Goods/Services
Catering services, restaurants, cafes
The registration of this trademark should be black and white
and yellow colors according to the print filed with the
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بالك كوفي إل إل سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

- ٣٥٢٥اتش اليكوت ميلز درايف  ،اليكوت سيتي  ،إم دي
 ،٢١٠٤٣الواليات المتحدة االمريكية

19/01/2020

Applicant Name:

Black Coffee Company
LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3525-H Ellicott Mills Drive, Ellicott City,
MD21043, USA.

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك(ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170224
Class
43
43
الصنف
١٧٠٢٢٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الكافتيريات  ,خدمات المقاصف  ,خدمات المطاعم  ,خدمات مطاعم الخدمة الذاتية ,
خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة  ,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب  ,خدمات المقاھي
,

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
cafeteria services , canteen services , restaurant services , selfservice restaurant services, snack-bar services, food and drink
catering , cafe services ,
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Date of

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bolt Technology OU
Nationality
: ESTONIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vana-Louna 15, 10134 Tallinn Estonia

:تاريخ ايداع الطلب

بولت تكنولوجي او يو
استونيا
شركة اجنبية

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

 تالين استونيا١٠١٣٤ ،١٥ لونا-فانا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170112
Class
43

21/01/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
43

الصنف

١٧٠١١٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

BOLT
Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; temporary accommodation reservations;
Provision of information relating to restaurants; Making
reservations and bookings for restaurants and meals; Contract
food services; Take-away food and drink services; Reservation
services for booking meals; Mobile catering services;
Consultancy services in the field of food and drink catering.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات حجز أماكن
االقامة المؤقتة؛ خدمات توفير المعلومات المتعلقة بالمطاعم؛ خدمات إجراء الحجوزات
والحجز للمطاعم والوجبات؛ خدمات تقديم الطعام بعقود؛ خدمات الطعام والشراب المتناولة
بالخارج؛ خدمات الحجز لحجز الوجبات؛ خدمات توفير الطعام عن بعد ؛ خدمات استشارات
.في مجال تقديم الطعام والشراب
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Date of

22/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Emartyeh Lel Shuqaq
Al Funduqyeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-bank's street,building no.6,behind
UDI BANK -abdali boulevard, P.O.Box:
921180, 11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

amman-bank's street,building no.6,behind
UDI BANK -abdali boulevard, P.O.Box:
921180, 11192
170249
Class
43
43

Goods/Services
hotel reservation : hotel services ; booking of hotel
accommodation ; providing temporary accommodation in
serviced apartments ; providing temporary accommodation in
vacant apartments; rental of temporary accommodation in
vacant homes and apartments.

22/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة االمارتية للشقق الفندقية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

مجمع، خلف بنك عودة،٩عمارة رقم-شارع البنوك-عمان
١١١٩٢ ,٩٢١١٨٠:ب. ص، العبدلي بوليفارد
مجمع، خلف بنك عودة،٩عمارة رقم-شارع البنوك-عمان
١١١٩٢ ,٩٢١١٨٠:ب. ص، العبدلي بوليفارد
الصنف

١٧٠٢٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تقديم، حجز غرف الفندق عن طريق اون الين، خدمات فندقية، حجز الغرف، ايواء مؤقت
، تقديم خدمة االيواء للعمالء في الغرف المتوفرة، خدمة االيواء المؤقت
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Date of

03/02/2020

Applicant Name:
salma restaurant co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ ma,adaba street/ madi center ,
P.O.Box: 35, 11610
Applicant for
P.O.Box 35 -11610 amman/ ma,adaba
Correspondence
street/ madi center
Trademark
170033
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
the mark is coloured in red

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة مطاعم سلمى ذ
االردن
 م. م.ذ
١١٦١٠ ,٣٥:ب. ص،  عمارة ماضي/  شارع مادبا/عمان

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

 عمارة ماضي/  شارع مادبا/ عمان١١٦١٠ -٣٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

43

الصنف

١٧٠٠٣٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام و الشراب
ا العالمة محددة باللون االحمر
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

عالء محمد محمود مناصره

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /الجاردنز  ،ص.ب١١١٩٢ ,٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٢ -٦عمان /الجاردنز

رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٤٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

28/05/2020

Date of

Applicant Name:

alaa mohammed
mahmoud manasrah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman /al jardenz, P.O.Box: 6, 11192

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 6 -11192 amman /al jardenz
Correspondence
Trademark
170040
Class
43

Goods/Services
services provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب:

15/06/2020

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

شركة وطن لتجارة القھوة
االردن
ذ .م .م
المدينة/الشارع
١١٩٥٤

اعالن الجريدة الرسمية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

١٧٠٠٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب )خدمات المقاھي(

Applicant Name:
watan coffee trading co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman- Jordan , P.O.Box:
954108, 11954

عمان-االردن  ،ص.ب,٩٥٤١٠٨:

ص.ب  ١١٩٥٤ -٩٥٤١٠٨المدينة/الشارع

عمان-االردن
الصنف

15/06/2020

Date of

43

Applicant for
P.O.Box 954108 -11954
Correspondence
city/street:Amman- Jordan
Trademark
170034
Class
43

Goods/Services
)services to provide food &drink (coffee house services
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Date of

11/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

11/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة جھاد ابو حسين واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

Jihad Abu Hussein &
Sons Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman L seifieh L princess
Taghreed, P.O.Box: 851307, 11185

، شارع االميرة تغريد/الصويفية/الشارع عمان/المدينة
١١١٨٥ ,٨٥١٣٠٧:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 851307 -11185 city/street
Correspondence
Amman L seifieh L princess Taghreed
Trademark
170146
Class
43

الشارع/ المدينة١١١٨٥ -٨٥١٣٠٧ ب.ص
شارع االميرة تغريد/الصويفية/عمان
الصنف
١٧٠١٤٦

Goods/Services
Hotel Services, Hotel booking, Customers services
the registration of this trade mark is pursuant to the provision
of article(21) paragraph (3) of the trademarks law

43

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات حجز النزالء, خدمات حجز الفنادق,خدمات الفنادق
( من قانون العالمات التجارية٣) (فقرة٢١)ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام المادة
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تاريخ ايداع الطلب:

06/05/2019

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

الشركة وربة الزراعية ذ.م.م
االردن
ذ .م .م
عمان -القسطل  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٨٨٨عمان -القسطل

رقم العالمة التجارية

١٧٠٢٠٩

اعالن الجريدة الرسمية

06/05/2019

Date of

Applicant Name:
warbah alzeraea l.l.c
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -alqastel , P.O.Box: 4888, 11953

الصنف

44

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات زراعة ,أو بستنة ,أو زراعة غابات ,و زراعة الحدائق ,و زراعة أشجار حدائق ,و
زراعة شجر حدائق  ,خدمات زراعة نباتات وجز حشائش ,زراعة نباتات ,رش مبيدات
حشرات ألغراض زراعة الغابات ,استشارات تتعلق بخدمات زراعة األشجار ,والبستنة
وتصميم المناظر الطبيعية  ,استشارات ترتبط بخدمات زراعة الشجر ,والبستنة ,وتنسيق
الحدائق
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال)بالستيك( بمعزل عن العالمة

Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman -alqastel
Correspondence
Trademark
170209
Class
44

Goods/Services
;’ Agriculture, horticulture and forestry services; gardening
;garden tree planting; gardening and lawn mowing services
;cultivation of plants
insecticide spraying for forestry; consultancy relating to tree
planting, horticulture, and landscape design services.
the registration of this trde mark does not give owners the
) separatelyبالستك( exclusives right to use
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

أن .في .أرغانون
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

كلوسترسترات  ٥٣٤٩ ،٦آيه بي ،أوس

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧٠٠٧١

30/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير المعلومات في مجاالت المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت
الصحة والعافية.

Applicant for
Correspondence

44

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170071
Class
44

Trademark

Goods/Services
Providing information in the fields of pharmaceuticals,
medicines, medical devices, health, and wellness.

297

Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170221
Class
44

30/01/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
44

الصنف

١٧٠٢٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ORGANON
Goods/Services
Providing information in the fields of pharmaceuticals,
medicines, medical devices, health, and wellness.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المعلومات في مجاالت المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت
.الصحة والعافية
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170214
Class
44

30/01/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
44

الصنف

١٧٠٢١٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ALTRISTA
Goods/Services
Providing information in the fields of pharmaceuticals,
medicines, medical devices, health, and wellness.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المعلومات في مجاالت المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت
.الصحة والعافية
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا٢٧٧٢
 الواليات المتحدة االميركية٩٠٤٠٥

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170203
Class
45

Goods/Services
Global computer network-based social introduction and
networking; Providing social networking and social introduction
information and services through computer databases
accessible via a global computer network; Security services
being the provision of information and advice in the field of
secure electronic communication; Licensing of intellectual
property, namely, user created avatars, graphical icons,
symbols, fanciful designs, comics, phrases, and graphical
depictions of people, places and things; Identification
verification services, namely, providing authentication of
personal identification information.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88555166
Claim Date: 31/07/2019

45

الصنف

١٧٠٢٠٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المقدمات االجتماعية العالمية القائمة على شبكات الكمبيوتر والشبكات؛ توفير معلومات
وخدمات الشبكات االجتماعية والمقدمات االجتماعية من خالل قواعد بيانات الكمبيوتر التي
يمكن الوصول إليھا عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات األمن كتوفير المعلومات والمشورة
 التجسيدات التي، تحديدا،في مجال االتصاالت اإللكترونية اآلمنة؛ ترخيص الملكية الفكرية
، الرسوم الھزلية، التصميمات الخيالية، الرموز، األيقونات الرسومية،أنشأھا المستخدم
، األماكن واألشياء؛ خدمات التحقق من الھوية، والتصوير الرسومي لألشخاص،العبارات
.تحديدا توفير مصادقة معلومات الھوية الشخصية

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٨٨٥٥٥١٦٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٣١ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

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

سناب انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

Date of

 ٢٧٧٢دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا ،كاليفورنيا
 ٩٠٤٠٥الواليات المتحدة االميركية

Applicant Name:
Snap Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٢٢٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير أدوات تفاعلية عبر شبكة كمبيوتر عالمية الستخدامھا في مجاالت الشبكات االجتماعية
واإلدخال االجتماعي.

45

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170220
Class
45

Trademark

Goods/Services
Providing interactive tools via a global computer network for
use in the fields of social networking and social introduction.

301

Date of

24/02/2020

24/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المركز العربي للقانون الدولي المحدودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩٢ ,٩٢١٤٠٩:ب. ص، شارع عبد ﷲ االصبح- عمان

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

شارع عبد ﷲ االصبح-  عمان١١١٩٢ -٩٢١٤٠٩ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Arab Center for
International Law LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Abdulah alasbah street ,
P.O.Box: 921409, 11192
Applicant for
P.O.Box 921409 -11192 Amman -Abdulah
Correspondence
alasbah street
Trademark
170082
Class
45

Goods/Services
Mediation, arbitration services, intellectual property
consultancy, copyright management, licensing of intellectual
property, monitoring intellectual property rights for legal
advisory purposes, legal research, litigation services,
alternative dispute resolution services, legal document
preparation services, legal administration of licences, legal
services in relation to the negotiation of contracts for others.
Disclaimer: of general and descriptive words and general
drawingif it's mentioned separately from the mark

45

الصنف

١٧٠٠٨٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ترخيص. إستشارات الملكبة الفكرية؛ إدارة حقوق النشر والتأليف.الوساطة؛ خدمات التحكيم
الملكية الفكرية؛ مراقبة حقوق الملكية الفكرية لغايات االستشارات القانونية؛ األبحاث
 خدمات إعداد الوثائق. خدمات الحلول البديلة للنزاعات« خدمات المرافعات.القانونية
 الخدمات القانونية المتعلقة بالتفاوض حول العقود. للرخص, القانونيةء اإلدارة القانونية
لآلخرين
.التنازل عن الكلمات العامة والوصفية والرسم العام إذا ماوردت بمعزل عن العالمة

302

Date of

01/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

01/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سليمان حمادة عبد الجواد أبو عوض

:اسم طالب التسجيل

االردن
مكتب محاماه

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

(suliman Hamada Abd
Aljawad)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
LAWYER OFFICE
Applicant Career
Applicant Address city/street
Amman / Wasfi At-Tall st. (Gardens)66,
P.O.Box: 688, 11821

 الشارع/المدينة
,٦٨٨:ب. ص، ٦٦ ( شارع وصفي التل )الجاردنز/ عمان
١١٨٢١

Applicant for
P.O.Box 688 -11821 city/street
Correspondence
Amman / Wasfi At-Tall st. (Gardens)66
Trademark
170278
Class
45

 الشارع/ المدينة١١٨٢١ -٦٨٨ ب.ص
٦٦ ( شارع وصفي التل )الجاردنز/ عمان
١٧٠٢٧٨

Goods/Services
Legal services
The registeration of this trade mark does not give owner the
exclusive right to use (law frim) separately from mark)

45

الصنف

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات قانونية
( بمعزل عنlaw firm) إن تسجيل ھذه العالمة ال يعطي صاحبھا الحق المطلق باستعمال
العالمة

