اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان :االحد  ٢صفر سنة ١٤٤٢ھـ .الموافق  ٢٠ايلول سنة ٢٠٢٠م

رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ٧١٣:

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻓﻬرس اﻟﻌدد
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع

٤١٨-٣

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ
رﻗم ااﻟﻌدد)(٧١٣
ﻣن رﻗم١٧٠٧٠٠-١٧٠٣٠٧ :
ﻧﺷراﻟﻌﻼﻣﺎت )(١٦٠٧٦٣،١٦٩٦٣٩
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

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

بوروج بيه تي اي .ال تي دي
سنغافورة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Borouge Pte. Ltd
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 George Street # 18-01, Singapore 049145
Singapore

 ١جورج ستريت  ،٠١-١٨ #سنغافورة  ٠٤٩١٤٥سنغافورة

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٥١٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الراتنجات االصطناعية غير المعالجة؛ البالستيك غير المعالج؛ المستحضرات الكيميائية؛
الراتينجات االصطناعية و  /أو الصناعية غير المعالجة والبالستيك غير المعالج؛ البوليمرات
لالستخدام الصناعي؛ المركبات والمواد الكيميائية لالستخدام في العلوم؛ المركبات الكيميائية
المستخدمة في صناعة الراتنجات االصطناعية و  /أو الصناعية غير المجھزة؛ الملدنات؛
البالستيك للبلمرة؛ البالستيك الصناعي؛ البالستيك الخام؛ البولي بروبلين؛ مركبات البولي
بروبيلين؛ البولي اثيلين؛ مركبات البولي ايثيلين؛ البولي ايليفين؛ بالستيك البولي ايليفين.

18/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170513
Class
1

Trademark

Goods/Services
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; chemical
preparations; unprocessed artificial and/or synthetic resins,
unprocessed plastics; polymers for industrial use; chemical
compositions and materials for use in science; chemical
compounds for the manufacture of unprocessed artificial and/or
synthetic resins; plasticisers; polymerisation plastics; synthetic
plastics; raw plastics; polypropylene; polypropylene
;compounds; polyethylene; polyethylene compounds
polyolefin; polyolefin plastics.

4

تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ابوت رابيد دياجنوستيكس انترناشونال سبسيدياري انليمتد كومباني

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

ايرلندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧٠سير جون روجيرسونز كواي دبلن  ٢ايرلندا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٣٤

الصنف

26/12/2019

Date of

Applicant Name:

Abbott Rapid Diagnostics
International Subsidiary
Unlimited Company
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2
Ireland
Applicant for
Correspondence

1

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كواشف االختبار الستخدامھا في تحليل الطب الشرعي؛ مستحضرات السيطرة على االختبارات
التشخيصية والعرض والتأكيد والتحليل في المختبر؛ كواشف التشخيص والكواشف الكيماوية
لالستخدام المختبري أو في األبحاث؛ المحاليل المستخدمة في أدوات االختبارات التشخيصية
لالستخدام المختبري أو في األبحاث؛ أدوات االختبار التشخيصي لالستخدام المختبري؛
المستحضرات التشخيصية لالستخدام المختبري؛ مجموعات االختبار التشخيصي التي تشمل
الكواشف وأدوات االختبار.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170334
Class
1

Trademark

Goods/Services
Testing reagents for use in forensic analysis; control
preparations for in vitro diagnostic testing, screening,
confirmation and analysis; diagnostic reagents and chemical
reagents, for laboratory or research use; solutions used in
diagnostic test kits, for laboratory or research use; diagnostic
test kits for laboratory use; diagnostic preparations for
laboratory use; diagnostic test kits comprising reagents and
assays.

5

تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ابوت رابيد دياجنوستيكس انترناشونال انليمتد كومباني

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

مالطا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Abbott Rapid Diagnostics
International Unlimited
Company

اوفيس  ،٣٢فيرداال بيزنيس سنتر ليفل  ،٢ال ام كومبليكس،
برواري ستريت ،زون  ،٣سنترال بيزنيس ديستريكت،
بيركيركارا ،سي بي دي  ٣٠٤٠مالطا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٥٣٠

الصنف

30/12/2019

1

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التحكم في االختبار والعرض والتأكيد والتحليل التشخيصي المختبري؛ الكواشف
التشخيصية والكواشف الكيميائية المخصصة لالستخدام المختبري أو البحثي؛ المحاليل
المستخدمة في أدوات االختبارات التشخيصية المخصصة لالستخدام المختبري أو في األبحاث؛
أشرطة االختبار المخصصة لغير الغايات الطبية؛ مجموعات تضم الكواشف والفحوصات
الختبار وجود مستضدات في الدم والمصل البشري والبالزما والبول والسوائل البيولوجية
األخرى واألنسجة؛ مجموعات الفحوصات التشخيصية المخصصة لالستخدام المختبري أو
البحثي؛ المستحضرات التشخيصية المخصصة لالستخدام المختبري أو البحثي؛ مجموعات
االختبار التشخيصي التي تشمل الكواشف وأدوات االختبار؛ اختبارات الفحص المناعي
الكروماتوجرافي المخصصة لالستخدام المختبري أو البحثي؛ الفحوصات التشخيصية
المختبرية المناعية المخصصة لالستخدام المختبري أو البحثي؛ الفحوصات التشخيصية
المختبرية المخصصة لالستخدام المختبري أو للبحوث؛ مجموعات االختبار المختبري التي
تحتوي على الكواشف وأدوات الختبار وجود مستضدات في الدم والمصل البشري والبالزما
والبول والسوائل البيولوجية األخرى واألنسجة؛ أدوات االختبار للكشف عن الكحول
والمخدرات؛ أجھزة االختبار للكشف عن المخدرات والكحول؛ أشرطة االختبار للكشف عن
الكحول والمخدرات؛ أكواب االختبار للكشف عن المخدرات والكحول؛ شرائح االختبار للكشف
عن المخدرات والكحول.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: MALTA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office 32, Verdala Business Center Level
2, LM Complex, Brewery Street, Zone 3,
Central Business District, Birkirkara, CBD
3040 Malta
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170530
Class
1

Goods/Services
Control preparations for in vitro diagnostic testing, screening,
confirmation and analysis; diagnostic reagents and chemical
reagents for laboratory or research use; solutions used in
diagnostic test kits, for laboratory or research use; test strips,
not for medical purposes; kits comprising reagents and assays
for testing for the presence of antigens in blood, human serum,
plasma, urine, other biological fluids, and tissue; diagnostic test
kits for laboratory or research use; diagnostic preparations for
laboratory or research use; diagnostic test kits comprising
reagents and assays; chromatographic immunoassay tests for
laboratory or research use; in vitro immunochromatographic
tests for laboratory or research use; in vitro diagnostic tests for
laboratory or research use; laboratory test kits comprising
reagents and assays for testing for the presence of antigens in
blood, human serum, plasma, urine, other biological fluids, and
tissue; testing kits for detecting alcohol and drugs; drug and
alcohol testing devices; test strips for detecting alcohol and
drugs; drug and alcohol testing cups; drug and alcohol testing
panels.
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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
١٧٠٣٥٩

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.

07/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170359
Class
1

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.

7

Date of

15/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MAG Group, FZE
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 18150, Jebel Ali- Dubai, U.A.E

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170321
Class
1

Goods/Services
Abrasives (Auxiliary fluids for use with --- ); Additives (Chemical
--- ) for oils; Additives, chemical, to motor fuel; Additives
(Detergent --- ) to gasoline [petrol]; Adhesives for industrial
purposes; Antifreeze; Bleaching chemicals (Wax- --- );
Bleaching chemicals (Wax- --- ); Car body fillers; Combusting
preparations [chemical additives to motor fuel]; Coolants for
vehicle engines; Detergent additives to petrol [gasoline];
Engines (Coolants for vehicle --- ) ; Fillers for automobile
bodies; Fillers for car bodies; Fire extinguishing compositions;
Glue for industrial purposes; Leather-renovating chemicals; Oils
(Chemical additives for --- ); Paints (Chemical preparations for
the manufacture of --- ); Radiator flushing chemicals; Repairing
tires [tyres] (Compositions for --- ); Resins (Acrylic --- ),
unprocessed; Resins (Epoxy --- ), unprocessed; Silicones; Tyre
repairing compositions.
Special condition: The Registration of this trademark is
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the
trademarks law.

15/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مجموعة ماج م م ح
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 االمارت العربية المتحدة، جبل علي دبي،١٨١٥٠ ب. ص

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
1
الصنف
١٧٠٣٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 اضافات، اضافات ) كيميائية ( للزيوت،موانع مساعدة تستخدم مع مواد السنفرة
، لواصق الغراض صناعية، اضافات منظفة للبنزين،كيميائية الى وقود المحركات
 مستحضرات، حشوة لھيكل السيارة، كيماويات قاصرة للشمع،مضاد التجمد
، مبردات لمحركات المركبات،(احتراق ) اضافات كيماوية الى وقود المحركات
، حشوات لھياكل السيارات، مبردات لمحركات المركبات،اضافات منظفة للبنزين
، غراء الغراض صناعية، مركبات الطفاء الحريق،حشوات لھياكل السيارات
 مستحضرات كيماوية، اضافات كيميائية للزيوت،كيماويات لتجديد الجلد المدبوغ
، مركز الصالح االطارات، كيماويات لتنظيف المشعات الحرارية،لتصنيع الدھانات
، حجارة صقل، مكمالت للحمية الغذائية من االلجينات،راتنجات اكريلية غير معالجة
.مركبات الصالح االطارات

( من قانون٣) ( فقرة٢١)  ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام المادة:اشتراطات خاصة
.العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

كايو جوشوجيكو كو ،.ليمتد.

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١١٣٥كامي شيموتسو-تشو ،كاينان-شي ،واكاياما ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
1
الصنف
١٧٠٥٦٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد وعناصر مجففة ،مستحضرات لتنقية الغاز ،مستحضرات التكثيف الكيميائي ،مواد
ممتصة للشوائب ]مواد فعالة كيميائيا[ ،كربون للمرشحات )الفالتر( ،كربونات منشطة ،مواد
كيميائية لحفظ المواد الغذائية ،مواد كيميائية لتنقية الزيوت ،المواد الكيميائية الصناعية.

30/04/2020
KIYOU JOCHUGIKU CO.,
LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1135, Kami, Shimotsu-cho, Kainan-shi,
Wakayama, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170568
Class
1

Trademark

Goods/Services
Desiccant; Gas purifying preparations; Chemical condensation
preparations; Getters [chemically active substances]; Carbon
for filters; Activated carbon; Chemical substances for
preserving foodstuffs; Oil-purifying chemicals; Industrial
chemicals.
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تاريخ ايداع الطلب:

06/10/2019

اسم طالب التسجيل:

كوزما آند كوزما ليمتد

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:

Kozma and Kozma
Limited
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address PO Box 128769, Dubai

صندوق البريد  ،١٢٨٧٦٩دبي
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م مص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧٠٥٦١

06/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛
مستحضرات تنظيف ،صقل ،جلي وكشط؛ صابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات
تجميل؛ غسول )لوشن( للشعر؛ منظفات أسنان؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات
تجميل؛ غسول )لوشن( للشعر؛ غسوالت )لوشن( للشعر؛ رذاذ للشعر؛ الشامبو و
ملطفات الشعر؛ األقنعة التجميلية للشعر؛ اصباغ الشعر؛ صابون؛ ماء التواليت ؛
مستحضرات ما بعد الحالقة؛ كولونيا؛ مزيل الروائح الكريھة لالستعمال الشخصي و
مزيل العرق؛ مستحضرات للعناية بفروة الرأس و الشعر؛ ملونات الشعر؛ منتجات
لتصفيف الشعر؛ معجون األسنان؛ غسول للفم لغير االستخدام الطبي؛ مستحضرات
للعناية بالفم و األسنان؛ مستحضرات غير طبية للتواليت؛ مستحضرات الدش و
االستحمام؛ مستحضرات للعناية بالبشرة؛ زيوت ،كريمات وغسوالت )لوشن( للبشرة؛
مستحضرات للحالقة؛ مستحضرات ما قبل و ما بعد الحالقة؛ مستحضرات الزالة
الشعر؛ مستحضرات إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس و مستحضرات للوقاية من
الشمس؛ مستحضرات تجميل؛ مستحضرات المكياج و إزالة المكياج؛ ھالم بترول؛
مستحضرات العناية بالشفاه؛ مسحوق التالك؛ غزل قطني ،أعواد قطن؛ الكمادات
التجميلية؛ المناديل أو المناديل الماسحة التجميلية؛ الكمادات التجميلية المسبقة
الترطيب أو المشربة بمادة التنظيف؛ المناديل أو المناديل الماسحة التجميلية؛ أقنعة
تجميلية؛ باقة مستحضرات لتجميل للوجه؛ غسوالت )لوشن( ،الكريمات
والمستحضرات للعناية بالوجه والقدمين والجسم وفروة الرأس واألظافر والشعر؛
المواد الالصقة لتثبيت الشعر المستعار؛ المواد الالصقة ألغراض التجميل؛ غسول
)لوشن( لما بعد الحالقة؛ مستحضرات تعطير الجو؛ حليب اللوز ألغراض التجميل؛
زيت اللوز؛ صابون اللوز؛ مستحضرات صبار االلوفيرا ألغراض التجميل؛ صابون
مضاد للعرق؛ مضادات للعرق ]مواد تواليت[؛ عطور ]زيوت عطرية[؛ قابضات
لألوعية ألغراض التجميل؛ بلسم بخالف المستخدم ألغراض طبية؛ امالح استحمام
ليست لغايات طبية؛ مستحضرات تجميلية لالستحمام؛ اصباغ اللحى؛ زيت البرغموت؛
مستحضرات قصر ]مزيالت ألوان[ ألغراض التجميل؛ كريمات لألحذية؛ ملمعات
لألحذية؛ رذاذات إلنعاش رائحة الفم؛ اشرطة إلنعاش رائحة الفم؛ زيوت عطرية من
خشب األرز؛ زيوت عطرية من الكباد؛ مستحضرات لتنظيف اطقم األسنان؛ حليب
منظف ألغراض الزينة؛ اطقم تجميل؛ مستحضرات تجميل لغايات التنحيف؛
مستحضرات تجميل للحيوانات؛ كريمات تجميلية؛ كريمات للجلد المدبوغ؛ كريمات
لتبييض البشرة؛ ھالم تبييض األسنان؛ ملمعات أطقم األسنان؛ مستحضرات تنظيم أطقم
األسنان؛ صابون إلزالة الروائح الكريھة؛ مزيالت روائح كريھة لإلنسان أو الحيوان؛
مزيالت روائح كريھة للحيوانات األليفة؛ مزيالت شعر؛ مستحضرات اغتسال ألغراض
صحية شخصية أو إلزالة الروائح الكريھة ]مواد تواليت[؛ مستحضرات الشامبو
الجاف؛ اصباغ تجميلية؛ ماء الكولونيا؛ مسحوق سحج )سنفرة(؛ قماش سحج
)سنفرة(؛ ورق سحج )سنفرة(؛ خالصات أثيرية؛ خالصات أثيرية؛ زيوت أثيرية؛
خالصات زھور ]عطور[؛ مستحضرات تجميل الحواجب؛ أقالم الحواجب؛ مواد الصقة
لتثبيت الرموش المستعارة؛ مستحضرات تجميل للرموش؛ رموش مستعارة؛ ملينات
لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي؛ رموش مستعارة؛ مواد الصقة لتثبيت الشعر
المستعار؛ أظافر مستعارة؛ عناصر أساسية لعطور الزھور؛ خالصات زھور ]عطور[؛
صابون لتعرق األقدام؛ ھالم تبييض األسنان؛ مواد دھنية ألغراض التجميل؛ ملونات
للشعر؛ مستحضرات تجعيد الشعر؛ بيروكسيد الھيدروجين ألغراض تجميل؛ بخور

Applicant for
Correspondence

3

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170561
Class
3

Trademark

Goods/Services

;Bleaching preparations and other substances for laundry use
;cleaning; polishing; scouring and abrasive preparations; soaps
;perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices
;perfumery; essential oils; cosmetics;hair lotions; lotions for hair
;hair spray; shampoos and conditioners; beauty masks for hair
hair dyes; soaps; toilet water; aftershave; cologne; deodorants
and antiperspirants; preparations for the care of the scalp and
;hair; hair colourants;hair styling products; toothpaste
mouthwash, not for medical use; preparations for the care of the
mouth and teeth; non-medicated toilet preparations; bath and
shower preparations; skin care preparations; oils, creams and
lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave and
aftershave preparations; depilatory preparations; sun-tanning
and sun protection preparations; cosmetics; make-up and make;up removing preparations; petroleum jelly; lip care preparations
talcum powder; cotton wool; cotton sticks; cosmetic pads,
tissues or wipes; pre-moistened or impregnated cleansing pads,
tissues or wipes; beauty masks; facial packs; lotions; creams
and preparations for care of the face, feet, body, scalp, nails and
hair; adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic
;purposes; after-shave lotions; air fragrancing preparations
;almond milk for cosmetic purposes; almond oil; almond soap
Aloe Vera preparations for cosmetic purposes; antiperspirant
;]soap; antiperspirants [toiletries]; aromatics [essential oils
astringents for cosmetic purposes; balms other than for medical
purposes; bath salts; not for medical purposes; baths (cosmetic
preparations for ---); beard dyes; bergamot oil; bleaching
;preparations [decolourants] for cosmetic purposes; boot cream
;boot polish; breath freshening sprays; breath freshening strips
;)cedarwood (essential oils of ---); citron (essential oils of ---
cleaning dentures (preparations for ---); cleansing milk for toilet
purposes; cosmetic kits; cosmetic preparations for slimming
purposes; cosmetics for animals; creams (cosmetic ---); creams
;for leather; creams (skin whitening --); dental bleaching gels
;)denture polishes; dentures (preparations for cleaning ---
;deodorant soap; deodorants for human beings or for animals
deodorants for pets; depilatories; douching preparations for
personal sanitary or deodorant purposes [toiletries] ; dry
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shampoos; dyes (cosmetic ---); eau de cologne; emery; emery
cloth; emery paper; essences (ethereal ---); ethereal essences;
ethereal oils; extracts of flowers [perfumes]; eyebrow cosmetics;
eyebrow pencils; eyelashes (adhesives for affixing false ---);
eyelashes (cosmetic preparations for ---); eyelashes (false ---);
fabric softeners for laundry use; false eyelashes; false hair
(adhesives for affixing ---); false nails; flower perfumes (bases
for ---); flowers (extracts of ---) [perfumes]; foot perspiration
(soap for --); gels (dental bleaching ---); greases for cosmetic
purposes; hair colorants; hair waving preparations; hydrogen
peroxide for cosmetic purposes; incense ionone [perfumery];
jasmine oil; jelly (petroleum ---) for cosmetic purposes; kits
(cosmetic ---); lacquer-removing preparations; laundry bleach;
laundry preparations; lavender oil; lavender water; lemon
(essential oils of ---); linen (sachets for perfuming ---); lip
glosses; lipsticks; liquids for floors (non-slipping ---); lotions for
cosmetic purposes; lotions (tissues impregnated with cosmetic --); make-up; make-up powder; make-up preparations; make-up
removing preparations; mascara; masks (beauty ---); massage
gels other than for medical purposes; medicated soap; milk
(cleansing ---) for toilet purposes; mint essence [essential oil];
mint for perfumery; moustache wax; mouth washes, not for
medical purposes; musk [perfumery]; moustache wax; nail art
stickers; nail care preparations; nail polish; nail varnish; nails
(false ---); oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and
scents; oils for toilet purposes; pastes for razor strops; pencils
(cosmetic ---); pencils (eyebrow ---); perfumery; perfumes;
permanent waving (neutralizers for ---); petroleum jelly for
cosmetic purposes; pets (shampoos for--); polishes (denture ---);
polishing creams; pomades for cosmetic purposes; potpourris
[fragrances]; powder (make-up ---); razor strops (pastes for ---);
rose oil; rouge (jewellers’ ---); sachets for perfuming linen;
shampoos; shampoos for pets; shaving preparations; shaving
soap; shaving stones [astringents]; shoe cream; shoe polish;
shoe wax; skin care (cosmetic preparations for ---); skin
whitening creams ; slimming purposes (cosmetic preparations
for --); soap (antiperspirant ---); soap (deodorant ---); soap
(disinfectant ---); soap for foot perspiration; sprays (breath
freshening); strips (breath freshening ---); sunscreen
preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; swabs
[toiletries]; tailors’ wax; terpenes [essential oils]; tissues
impregnated with cosmetic lotions; toiletries; transfers
(decorative ---) for cosmetic purposes; varnish (nail ---); varnishremoving preparations; waving preparations for the hair; wax
(moustache ---); whitening the skin (cream for ---); whiting
Disclaimer: The registration of this mark does not give owner the
right to use the word (CURL) separately from the mark.

ايونون ]عطر[؛ زيت الياسمين؛ فازلين ألغراض تجميل؛ اطقم تجميل؛ مستحضرات
إزالة الالكيه؛ قاصر للغسيل والكي؛ مستحضرات للغسيل والكي؛ زيت الخزامى؛ ماء
الخزامى؛ زيوت عطرية من الليمون؛ أكياس معطرة للبياضات؛ مواد ملمعة للشافه؛
طالء الشفاه؛ سوائل مانعة لالنزالق لألرضيات؛ غسوالت )لوشن( ألغراض التجميل؛
مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( تجميلية؛ مكياج؛ مساحيق مكياج؛
مستحضرات مكياج؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ مسكرة اقنعة تجميلية؛ جل للتدليك
بخالف المستخدم لألغراض الطبية؛ صابون طبي؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛
خالصة النعناع ]زيت عطري[؛ نعناع لصناعة العطور؛ شمع للشوارب؛ غسوالت للفم
ليست لغايات طبية؛ مسك لصناعة العطور؛ شمع للشوارب؛ ملصقات فنية لألظافر؛
مستحضرات العناية باألظافر؛ ملمع أظافر؛ طالء أظافر؛ أظافر مستعارة؛ زيوت
ألغراض التجميل؛ زيوت للعطور والروائح؛ زيوت ألغراض الزينة؛ معاجين لشحذ
أمواس الحالقة؛ أقالم تجميلية؛ أقالم حواجب؛ عطور؛ عطور؛ مبطالت تجعيد الشعر
الدائم؛ فازلين ألغراض التجميل؛ شامبو للحيوانات األليفة؛ ملمعات أطقم أسنان؛
كريمات صقل؛ مراھم ألغراض التجميل؛ مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة
)روائح طيبة(؛ مساحيق مكياج؛ معاجين لشحذ أمواس الحالقة؛ زيت الورد؛ أحمر
لصقل الجواھر؛ أكياس معطرة للبياضات؛ شامبو؛ شامبو للحيوانات األليفة؛
مستحضرات حالقة؛ صابون حالقة؛ حجارة حالقة )قابضات(؛ كريمات لألحذية؛
ملمعات لألحذية؛ شمع لألحذية؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ كريمات تبييض
البشرة؛ مستحضرات تجميل ألغراض التنحيف؛ صابون مضاد للتعرق؛ صابون إلزالة
الروائح الكريھة؛ صابون مطھر؛ صابون لتعرق األقدام؛ رذاذات إلنعاش رائحة الفم؛
أشرطة إلنعاش رائحة الفم؛ مستحضرات الوقاية من الشمس؛ مستحضرات إلسمرار
البشرة بالتعرض للشمس )مستحضرات تجميل(؛ أعواد قطن )مواد تواليت(؛ شمع
الخياطين؛ تربينات )زيوت عطرية(؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( تجميلية؛
مواد تواليت؛ رسوم زينة للشف ألغراض تجميلية؛ طالء أظافر؛ مستحضرات إزالة
الطالء؛ مستحضرات تجعيد الشعر؛ شمع للشوارب؛ كريمات لتبييض البشرة؛ مسحوق
.طباشير نقي للتجميل

 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.( بمعزل عن العالمةCURL)
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Date of

08/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Mavena International AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address B?sch 67, 6331 Hünenberg, Switzerland

Goods/Services
Bleaching preparations and powered and liquid detergents for
laundry use; cleaning and polishing preparations, degreasing
preparations for household use, and abrasive preparations;
non-medicated soaps, perfumery products, namely, perfumes;
essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated lotions
for hair; cosmetics; shampoos; hair and scalp care products,
namely, non-medicated scalp fluid for the treatment of dry,
irritated and inflamed skin conditions; cosmetic creams and
lotions; non-medicated dentifrices.

:تاريخ ايداع الطلب

مافينا انترناشونال ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، ھونينبرج٦٣٣١ ،٦٧ بوش

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170339
Class
3

08/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

١٧٠٣٣٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات القصر والمطھرات على شكل مسحوق وسائل لالستخدام في غسيل المالبس؛
 مستحضرات، مستحضرات إزالة الشحوم لالستخدام المنزلي،مستحضرات التنظيف والتلميع
 العطور والزيوت العطرية؛: تحديدا، المنتجات العطرية،الكشط؛ الصابون غير الطبي
مستحضرات التجميل غير الطبية واللوشن غير الطبي للشعر؛ مستحضرات التجميل؛
 سوائل فروة الرأس غير الطبية: تحديدا،الشامبو؛ منتجات العناية بالشعر وفروة الرأس
لمعالجة البشرة الجافة والحاالت الجلدية المتھيجة والملتھبة؛ كريمات ولوشن التجميل؛
.منظفات األسنان غير الطبية
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تاريخ ايداع الطلب:

10/11/2019

اسم طالب التسجيل:

بارفيومز كريستيان ديور

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

PARFUMS CHRISTIAN
DIOR
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 33 Avenue Hoche 75008 Paris, France

 ٣٣أفينيو ھوتشي ٧٥٠٠٨ ،باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤١٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات العطرية؛ منتجات المكياج؛ منتجات التجميل
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء١٩ ٤ ٥٥١ ٠٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/١٣ :

10/11/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170415
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumery products; make-up products; cosmetics products
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 023 551 4 19
Claim Date: 13/05/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

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

سيفارما اس .بيه .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SIFARMA S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Filippo Brunelleschi, 12, 20146 Milano,
Italy

فيا فيليبو برونيليسكي ٢٠١٤٦ ،١٢ ،ميالن ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٦٦٢

الصنف

26/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكريمات التجميلية؛ الكريمات )مستحضرات تجميل(؛ الكريمات غير العالجية؛ كريمات
تجميلية للجسم؛ كريمات العناية بالبشرة )مستحضرات تجميل(؛ كريم للوجه والجسم
]مستحضرات تجميل[؛ أقنعة للوجه ]مستحضرات تجميل[؛ أقنعة الجسم لألغراض التجميلية؛
أقنعة البشرة لألغراض التجميلية؛ الكريمات النھارية؛ الكريمات الليلية )مستحضرات تجميل(؛
مستحلبات التنظيف؛ جل التنظيف؛ رغوات للتنظيف؛ أقنعة الجمال؛ مستحضرات التنظيف
لالستخدام الشخصي؛ قطن تنظيف مشرب بمستحضرات التجميل؛ غسول مطھر للبشرة؛
كريمات التنظيف غير الطبية؛ مناشف صغيرة مطھرة تستخدم للنظافة لدى النساء؛ مواد
تقليص مسام الوجه الستخدامات تجميلية؛ مستحضرات تجميلية للعناية بالجلد ومعالجة الجلد؛
مستحضرات الفرك غير العالجية للوجه والجسم؛ مستحضرات تقشير الجسم؛ مزيالت
الماكياج؛ مزيالت طالء األظافر؛ مزيالت جل األظافر؛ مزيل مكياج العيون؛ الشامبو؛ لوشن
الشعر؛ منظفات االسنان؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ مستحضرات تجعيد الشعر؛ أصباغ
للشعر؛ مستحضرات االستحمام لغير االستخدامات الطبية؛ الزيوت العطرية؛ مستحضرات
التنظيف والتلميع ومستحضرات الفرك والكشط؛ الكريمات الجلدية )عدا عن الطبية(؛
الكريمات العالجية غير الطبية لفروة الرأس؛ المستحضرات التجميلية للشعر وفروة الرأس؛
العطور؛ الصابون؛ مزيالت الروائح الكريھة لالستخدام الشخصي؛ مستحضرات إزالة
الورنيش؛ طالء األظافر؛ مقويات األظافر )مستحضرات تجميل(؛ مزيالت طالء األظافر
)تجميلية(؛ مستحضرات تجميلية للعناية باألظافر؛ أقنعة تجميل للوجه ]تجميلية[؛ غسول الفم
ليس لألغراض الطبية؛ رذاذ تلطيف رائحة األنفاس؛ األوعية التي تحتوي على أوراق الورود
)معطرات(؛ مستحضرات تعطير الجو؛ بودرة التالك؛ أطقم مستلزمات التجميل؛ مستحضرات
المكياج؛ الماسكارا؛ أقالم تحديد العيون؛ مستحضرات تظليل الجفون؛ أقالم الماكياج وأحمر
الشفاه؛ كريمات األساس؛ مستحضرات اكتساب اللون األسمر بفعل أشعة الشمس
)مستحضرات تجميل(؛ زيوت ولوشن التسمير بأشعّة الشمس؛ كريمات التسمير بفعل
الشمس؛ كريمات التدليك التجميلية؛ لوشن توحيد اللون للوجه والجسم واليدين؛ أغطية القدم
للعناية بالبشرة؛ مستحضرات ما قبل وبعد الحالقة؛ ومستحضرات الحالقة.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170662
Class
3

Trademark

Goods/Services
;Beauty creams; creams (cosmetic -); non-medicated creams
cosmetic body creams; skin care creams [cosmetic]; face and
body creams; facial masks [cosmetic]; body masks for cosmetic
purposes; skin masks for cosmetic purposes; day creams; night
creams [cosmetics]; cleansing milk; cleansing gels; cleansing
foam; cleansing masks; cleansing preparations for personal
use; cleansing pads impregnated with cosmetics; skin
cleansing lotion; non-medicated cleansing creams; feminine
hygiene cleansing towelettes; toners for cosmetic use; cosmetic
preparations for skin care and skin treatment; non-medicated
scrubs for face and body; cosmetic body scrubs; make-up
remover; nail polish remover; gel nail removers; eye make-up
;removers; shampoo; hair lotions; dentifrices; hair conditioners
hair waving preparations; hair dyes; bath preparations not for
medical purposes; essential oils; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; dermatological creams [other than
medicated]; non-medicated scalp treatment creams; cosmetic
preparations for the hair and scalp; perfumes; soaps; personal
deodorants; varnish-removing preparations; nail polish; nail
;]hardeners [cosmetics]; nail polish removers [cosmetics
;]cosmetic nail care preparations; face packs [cosmetic
mouthwashes not for medical purposes; breath freshening
;sprays; potpourris [fragrances]; air fragrancing preparations
;talcum powder; cosmetic kits; make-up preparations; mascara
eyeliner; eye shadows; make-up pencils, lipsticks; foundation
creams; sun-tanning preparations [cosmetics]; sun-tanning oils
;and lotions; sun-tanning creams; cosmetic massage creams
toning lotion, for the face, body and hands; foot masks for skin
care; pre-shave and after-shave preparations; shaving
preparations.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

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

سانت-جوبين ويبر
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

رو دي بري  ٧٧١٧٠سيرفون )فرنسا(

قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٣٠٧

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

26/12/2019

Date of

3

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170307
Class
3

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

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170400
Class
3

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

١٧٠٤٠٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170398
Class
3

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

١٧٠٣٩٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170399
Class
3

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

١٧٠٣٩٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170417
Class
3

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

١٧٠٤١٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170416
Class
3

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

١٧٠٤١٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

ھديل مازن سليمان الخليل

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

االردن
مؤسسة فردية
سحاب -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١١١٧١ ,١٠٠٥٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٧١ -١٠٠٥٨سحاب -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧٠٤٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات تجميل

اعالن الجريدة الرسمية

13/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

3

hadeel mazen suliman al
khalil
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address sahab- industreal gatherings, P.O.Box:
10058, 11171
Applicant for
P.O.Box 10058 -11171 sahab- industreal
Correspondence
gatherings
Trademark
170431
Class
3

Goods/Services
cosmatics
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تاريخ ايداع الطلب:

15/01/2020

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

بربري ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ھورسفيري ھاوس .ھورسفيري رود.
لندن اس دبليو ١بيه  ٢ايه دبليو ,المملكة المتحدة.
ص.ب  ١١١٩٥ -١٨٠٥٥ابراج اعمار-الدوار السادس-برج
,aالطابق ١١-A
3
الصنف
١٧٠٦٠٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات للحمام واالستحمام .مستحضرات العناية بالجسم .مستحضرات
العناية باللحية .صابون؛ مضادات للتعرق ومزيالت الروائح الكريھة .عطور
وماء الكولونيا وماء الزينة وماء التواليت وغسوالت ما بعد الحالقة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٧٨١٩٦ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٥ :

15/01/2020

Date of

Applicant Name:
Burberry Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Horseferry House, Horseferry Road,
London SW1P 2AW, United Kingdom.
NN
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower A, 111th Floor
Trademark
170602
Class
3

Goods/Services
Preparations for the bath and shower; body care
preparations; preparations for beard care; soaps; antiperspirants, deodorants; perfumes, eau de cologne, eau de
toilette, toilet water and aftershave.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78196
Claim Date: 15/07/2019
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Date of

26/01/2020

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

Goods/Services
Food flavourings [essential oils]; flavourings for beverages
[essential oils]; aromatics [essential oils].

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.  اس،داالنت
اسبانيا
شركة اجنبية

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

 – سانت فيليو دي لوبريجات٠٨٩٨٠ ٣٩٢ ،لوريا ميرو
)برشلونة( اسبانيا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170374
Class
3

26/01/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

١٧٠٣٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منكھات لألطعمة )زيوت عطرية(؛ منكھات للمشروبات ]زيوت عطرية[؛ عطور ]زيوت
.[عطرية
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Date of

26/01/2020

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

Goods/Services
Food flavourings [essential oils]; flavourings for beverages
[essential oils]; aromatics [essential oils].

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه.  اس،داالنت
اسبانيا
شركة اجنبية

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

 – سانت فيليو دي لوبريجات٠٨٩٨٠ ٣٩٢ ،لوريا ميرو
)برشلونة( اسبانيا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170373
Class
3

26/01/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

١٧٠٣٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منكھات لألطعمة )زيوت عطرية(؛ منكھات للمشروبات ]زيوت عطرية[؛ عطور ]زيوت
.[عطرية
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تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ٣٠٠بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،١٠٠٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٥٦

06/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات العناية الشخصية ،تحديدا :مستحضرات تعقيم البشرة والجسم؛ قطع الصابون الصلبة؛
صابون األيدي السائل؛ جل وكريمات االغتسال؛ غسول الجسم

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170456
Class
3

Trademark

Goods/Services
Personal care products, namely, skin and body cleansing
preparations; bar soap; liquid hand soap; shower gels and
creams; body wash

25

تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2020

اسم طالب التسجيل:

حسان سمير اسماعيل الحلو

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hassan Samir Ismail Al
Hilo
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Jabal AL hadid, Nouri AL Hadid Street, Al
Aqsa Commercial Complex, Amman ,
Jordan, P.O.Box: 841150, 11184

جبل الحديد ،شارع نوري الحديد  ،مجمع االقصى التجاري ،
عمان  ،االردن  ،ص.ب١١١٨٤ ,٨٤١١٥٠:

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠٥٣٥

16/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل وتحديدا كريمات الوجه واليدين والعناية بالجمال ومعالجة الكلف
والنمش ليس الغراض طبية  ،لوشن  ،عطور  ،شامبوات  ،كريمات العناية بالبشرة ،
الصابون  ،مزيالت التعرق لالستخدام الشخصي

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170535
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics namely face , hands and beauty care creams; spots
and freckles creams not for medical purposes ; lotions ,
perfumes , shampoos, skin care creams, soaps, deodorants for
personal use .
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Date of

18/02/2020

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١٨ ,١٠٢٧:ب. ص،  شارع الحزام-  ابو علندا- عمان

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

 شارع الحزام-  ابو علندا-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Households & Tooiletries
Manunfacturing Co.Ltd.
(HTM)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdali- king hussein Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 Amman - AbdaliCorrespondence
king hussein Street
Trademark
170671
Class
3

Goods/Services
Cosmetic preparations for Baths, Soap, Antiperspirants
[tolletries], Creams (Cosmetic Creams), Cotton for cosmetic
purposes, Dentifrices, Deodorants for personal use, Depilatory
preparations, Lotions for cosmetic purposes, Shampoos,
Talcum powder for toilet use, Oils for cosmetic purposes, Eau
de Cologne

3

الصنف

١٧٠٦٧١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
كريم،[ مواد مضادة للتعرّ ق ]مستحضرات تجميل.مستحضرات تجميل لالستحمام صابون
مزيالت رائحة العرق لالستعمال، منظفات األسنان،قطن الغراض التجميل،()كريم للتجميل
 مسحوق. الشامبو. غسول )لوشن( ألغراض التجميل. مستحضرات إزالة الشعر.الشخصي
. ماء الكولونيا.ء زيوت ألغراض التجميل.تالك لالستخدام في التجميل

27

Date of

18/02/2020

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١٨ ,١٠٢٧:ب. ص،  شارع الحزام-  ابو علندا- عمان

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

 شارع الحزام-  ابو علندا-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Households & Tooiletries
Manunfacturing Co.Ltd.
(HTM)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdali- king hussein Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 Amman - AbdaliCorrespondence
king hussein Street
Trademark
170679
Class
3

Goods/Services
Cosmetic preparations for Baths, Soap, Antiperspirants
[tolletries], Creams (Cosmetic Creams), Cotton for cosmetic
purposes, Dentifrices, Deodorants for personal use, Depilatory
preparations, Lotions for cosmetic purposes, Shampoos,
Talcum powder for toilet use, Oils for cosmetic purposes, Eau
de Cologne

3

الصنف

١٧٠٦٧٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كريم،[ مواد مضادة للتعرّ ق ]مستحضرات تجميل. صابون.()مستحضرات تجميل لالستحمام
مزيالت رائحة العرق لالستعمال. منظفات األستان، قطن الغراض التجميل،()كريم للتجميل
 مسحوق. الشامبو. غسول )لوشن( ألغراض التجميل. مستحضرات إزالة الشعر.الشخصي
. ماء الكولونيا.زيوت ألغراض التجميل،تالك لالستخدام في التجميل
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Date of

18/02/2020

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١٨ ,١٠٢٧:ب. ص،  شارع الحزام-  ابو علندا- عمان

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

 شارع الحزام-  ابو علندا-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Households & Tooiletries
Manunfacturing Co.Ltd.
(HTM)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdali- king hussein Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 Amman - AbdaliCorrespondence
king hussein Street
Trademark
170678
Class
3

Goods/Services
Cosmetic preparations for Baths Soap, Antiperspirants
[tolletries], Creams (Cosmetic Creams), Cotton for cosmetic
purposes, Dentifrices, Deodorants for personal use, Depilatory
preparations, Lotions for cosmetic purposes, Shampoos,
Talcum powder for toilet use, Oils for cosmetic purposes, Eau
de Cologne

3

الصنف

١٧٠٦٧٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد مضادة للتعرّ ق ]مستحضرات تجميل[ كريم. صابون.()مستحضرات تجميل لالستحمام
مزيالت رائحة العرق لالستعمال،منظفات األسنان، قطن الغراض التجميل،()كريم للتجميل
 مسحوق. الشامبو. غسول )لوشن( ألغراض التجميل. مستحضرات إزالة الشعر.الشخصي
. ماء الكولونيا. زيوت ألغراض التجميل،تالك لالستخدام في التجميل
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Date of

18/02/2020

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١٨ ,١٠٢٧:ب. ص،  شارع الحزام-  ابو علندا- عمان

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

 شارع الحزام-  ابو علندا-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Households & Tooiletries
Manunfacturing Co.Ltd.
(HTM)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdali- king hussein Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 Amman - AbdaliCorrespondence
king hussein Street
Trademark
170676
Class
3

Goods/Services
Cosmetic preparations for Baths, Soap, Antiperspirants
[tolletries], Creams (Cosmetic Creams), Cotton for cosmetic
purposes, Dentifrices, Deodorants for personal use, Depilatory
preparations, Lotions for cosmetic purposes, Shampoos,
Talcum powder for toilet use, Oils for cosmetic purposes, Eau
de Cologne

3

الصنف

١٧٠٦٧٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد مضادة للتعرّ ق ]مستحضرات تجميل[ كريم. صابون،)مستحضرات تجميل لالستحمام
 مزيالت رائحة العرق لالستعمال، قطن الغراض التجميل منظفات األسنان،()كريم للتجميل
 مسحوق. الشامبو. غسول )لوشن( ألغراض التجميل. مستحضرات إزالة الشعر.الشخصي
. ماء الكولونيا. زيوت ألغراض التجميل, تالك لالستخدام في التجميل
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Date of

18/02/2020

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١٨ ,١٠٢٧:ب. ص،  شارع الحزام-  ابو علندا- عمان

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

 شارع الحزام-  ابو علندا-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Households & Tooiletries
Manunfacturing Co.Ltd.
(HTM)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdali- king hussein Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 Amman - AbdaliCorrespondence
king hussein Street
Trademark
170675
Class
3

Goods/Services
(Cosmetic preparations for Baths), Soap Antiperspirants
[tolletries], Creams (Cosmetic Creams), Cotton for cosmetic
purposes, Dentifrices, Deodorants for personal use , Depilatory
preparations, Lotions for cosmetic purposes, Shampoos,
Talcum powder for toilet use, Oils for cosmetic purposes, Eau
de Cologne.

3

الصنف

١٧٠٦٧٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كريم,[ مواد مضادة للتعرّ ق ]مستحضرات تجميل.مستحضرات تجميل لالستحمام صابون
ء مزيالت رائحة العرق لالستعمال.منظفات األستان،قطن الغراض التجميل،)كريم للتجميل
 مسحوق. الشامبو. غسول )لوشن( ألغراض التجميل. مستحضرات إزالة الشعر.الشخصي
. ماء الكولونيا. زيوت ألغراض التجميل.تالك لالستخدام في التجميل
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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
170319
Class
3

Goods/Services
Hand cream; reed diffusers; diffuser aromatics; fragrance
emitting wicks for room fragrance; aromatics for household
purposes; automobile polish; carnauba polishing wax for
automobile use; automobile wax; carnauba wax for automotive
use; degreasers for cars; aromatics for use in automobiles;
grinding preparations for automobiles; cosmetics; perfumes.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189930
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,
3
الصنف
١٧٠٣١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، فتائل تنبعث منھا الروائح لتعطير الغرف، عطريات منتشرة، فواحات ذات عيدان،كريم يد
، شمع التلميع كرنوبا لالستخدام في السيارات، ملمع سيارات،مواد عطرية لألغراض المنزلية
 مواد، مزيالت الشحوم للسيارات، شمع كرنوبا لالستخدام في السيارات،شمع السيارات
. عطور، مستحضرات تجميل، مستحضرات جلخ للسيارات،عطرية الستخدامھا في السيارات
KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٣٠-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ٢-٤رو دي لشبونة ٧٥٠٠٨ ،باريس )فرنسا(

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧٠٥٩٠

20/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات التجميلية ،مستحضرات التجميل وكريمات التجميل وغسوالت )لوشن( التجميل
والمواد الھالمية )الجل( للعناية بالبشرة والوجه والشفاه وتحسين المظھر.

3

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
170590
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics; cosmetic preparations, cosmetic creams, cosmetic
lotions and gels for skin, face, neck and lip care and appearance
improvement.

33

تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢-٤رو دي لشبونة ٧٥٠٠٨ ،باريس )فرنسا(

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
3
الصنف
١٧٠٥٨٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات التجميل وعالجات البشرة التجميلية ومستحضرات التجميل.

20/02/2020

Date of

Applicant Name:

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
170588
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetic products, cosmetic skin treatments, cosmetic
preparations.
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

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 ٧٥٠٠١ ،باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٦٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات العطرية؛ العطور؛ سوائل الزينة العطرية؛ السوائل العطرية؛ ماء الكولونيا؛ منتجات
تلطيف الجو؛ الزيوت العطرية؛ مستحضرات تلطيف الجو؛ الصابون؛ صابون معطر؛ الشامبو؛
جل االغتسال؛ جل االستحمام؛ مزيالت الروائح الكريھة لالستخدام الشخصي؛ لوشن
ومستحلبات معطرة للجسم؛ الكريمات المعطرة للجسم.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٧٧٥١٥ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/٢٨ :

25/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170369
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumery products ; perfumes ; eaux de toilette ; eaux de
parfum ; eaux de Cologne ; air freshening products ; essential
; oils ; air freshener preparations ; soaps ; perfumed soaps
shampoos ; shower gels ; bath gels ; deodorants for personal
use ; perfumed body lotions and milks ; perfumed body creams.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4577515
Claim Date: 28/08/2019
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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 الصناعات الكيماوية االردنية
االردن
مساھمة عامة
الزرقاء  -وادي العش  ،ص.ب١٨١١١ ,٣٣٨٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٨١١١ -٣٣٨٠الزرقاء  -وادي العش

رقم العالمة التجارية

١٧٠٥٣٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مسلك المجاري

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

10/03/2020

Date of

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

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi al esh
Correspondence
Trademark
170537
Class
3

Goods/Services
drain openers
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تاريخ ايداع الطلب:

28/04/2020

اسم طالب التسجيل:

ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا موري ٦٨٥٠ ،مندريسيو ،سويسرا

ص.ب  ١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣عمان  /شارع الحجاز  ،دابوق ،
بناء رقم ٢٧
3
الصنف
١٧٠٦٥٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غسول لما بعد الحالقة ،مستحضرات حالقة ،زيت استحمام ،رذاذ للجسم  ،غسول للجسم؛
بلسم الشعر؛ جل االستحمام ،مستحضرات العناية بالشعر ،ملمع األظافر؛ شامبو؛ صابون،
غسول لوشن السمرار البشرة ،بلسم شفاه ،ملمع الشفاه؛ رذاذ الجسم يستخدم كمزيل عرق
شخصي و كعطر ،مضادات للعرق للعناية بالجسم؛ مضادات للعرق لالستخدام الشخصي؛ مزيل
الروائح الكريھة لالستخدام الشخصي ،مضادات التعرق ،كريمات تجميلية ،كريمات تجميلية
للعناية بالجسم ،غسول ]لوشن[ للعناية بالجمال؛ مستحضرات تجميل للعناية بالجسم و
بالجمال؛ كولونيا ،عطور لالستخدام الشخصي ،عطور

28/04/2020

Date of

Applicant Name:

Abercrombie & Fitch
Europe Sagl
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
170655
Class
3

Goods/Services
After-shave; shaving preparations; bath oil; body mist; body
wash; hair conditioner; shower gel; hair care preparations; nail
polish; shampoo; soap; suntan lotion; lip balm; lip gloss; body
;spray used as a personal deodorant and as a fragrance
;deodorants for body care; deodorants for personal use
personal deodorants; antiperspirants; beauty creams; beauty
creams for body care; beauty lotions; body and beauty care
cosmetics; cologne; fragrances for personal use, perfumes.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

كمبرلي –كالرك وورلدوايد ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

نينا ،ويسكونسين  ،٥٤٩٥٦الواليات المتحدة األمريكية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
3
الصنف
١٧٠٥٨٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مناديل أو فوط مبللة مسبقا )مشربة(

30/04/2020

Date of

Applicant Name:

Kimberly-Clark
Worldwide, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A.

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170584
Class
3

Trademark

Goods/Services
Premoistened (impregnated) tissues or wipes
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

سامي موسى محمد القواسمي

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

األردن -اربد  ،ص.ب١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
3
الصنف
١٧٠٥٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:

Sami Mousa Mohammad
Al Qawasmi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Jordan- Irbid, P.O.Box: 921100, 11192

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170582
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نور القمر لالستيراد والتصدير

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/الصويفية /شارع عبدالرحيم الحاج محمد  ،ص.ب,١:
١٩٣٨٥
ص.ب  ١٩٣٨٥ -١عمان/الصويفية /شارع عبدالرحيم الحاج
محمد
3
الصنف
١٧٠٥٥٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون ،العطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل ولوشنات الشعر

03/06/2020

Date of

Applicant Name:

Moon light for lmport and
Export
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,Swifieh,Adb elraheem haj
mohammad st., P.O.Box: 1, 19385
Applicant for
P.O.Box 1 -19385 Amman,Swifieh,Adb
Correspondence
elraheem haj mohammad st.
Trademark
170550
Class
3

Goods/Services
soaps,perfumery oil,essential oils,hair lotions
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

اسم طالب التسجيل:

خليل عبدالرؤوف مصطفى الباتشاويش

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

khaleel abdel rauof
m.albatshaweeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street zarqa/al rusaifa, P.O.Box: 29,
11512

المدينة /الشارع الزرقاء/الرصيفة/الجبل الشمالي ،
ص.ب١١٥١٢ ,٢٩:
ص.ب  ١١٥١٢ -٢٩المدينة /الشارع
الزرقاء/الرصيفة/الجبل الشمالي
١٧٠٦٦٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مسحوق غسيل،سوائل تنظيف

08/06/2020

Date of

zarqa/al
الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 29 -11512 city/street
Correspondence
rusaifa
Trademark
170669
Class
3

Goods/Services
washing powder,liquid detergents
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Date of

14/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

BAIT ALSHARQ FOR
FRAGRENCES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN / DOWN TOWN, P.O.Box: 688,
11910
Applicant for
P.O.Box 688 -11910 ALJBAYHA/ YAJOUZ
Correspondence
ST, AJEEN COMPLEX , OF 501
Trademark
170686
Class
3

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

14/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بيت الشرق للعطور

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩١٠ ,٦٨٨:ب. ص،  وسط البلد/ عمان

 مجمع عجين/  شارع ياجوز/  جبيھة١١٩١٠ -٦٨٨ ب.ص
٥٠١  مكتب/
3
الصنف
١٧٠٦٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

14/06/2020

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.ب١١٦١٠ ,٦٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٦١٠ -٦٨٨ماركا  /مقابل مخابز جواد

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦٨٧

14/06/2020

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 BAKERY ,
P.O.Box: 688, 11610

3

Applicant for
P.O.Box 688 -11610 MARKA /OPP OF
Correspondence
JAWAD BAKERY
Trademark
170687
Class
3

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

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:

14/06/2020

اسم طالب التسجيل:

يوسف ماجد اسماعيل ابو حسين

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ص.ب  ١١٩١٠ -٦٨٨جبيھة  /شارع ياجوز  /مجمع عجين
 /مكتب ٥٠١
3
الصنف
١٧٠٦٨٥

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 غسل المالبس ,ملينات
االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس.

14/06/2020

Date of

Applicant Name:

Yousif Majed Ismael Abu
Hussien
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address MARKA / OPP OF JAWAD BAKERY ,
P.O.Box: 688, 11910
Applicant for
P.O.Box 688 -11910 ALJBAYHA/ YAJOUZ
Correspondence
ST, AJEEN COMPLEX , OF 501
Trademark
170685
Class
3

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

30/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL wazir company for
industry detergent
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/Amman/-sahib- 60 str-abd alhafiz al
hit, P.O.Box: 16, 11512
Applicant for
P.O.Box 16 -11512 city/Amman/-sahib- 60
Correspondence
str-abd alhafiz al hit
Trademark
170665
Class
3

Goods/Services
After shave lotions, aromatics,cakes of toilet soap,clraning
preparations,colour removing preparations, cosmetics
,creames, dentifrices, disinfectant soap,fabric softeners for
laundry use,hair dyes,javelle water,laundry bleach,make
up,medicated soap, polish for furniture and flooring ,rust
removing preparation,scented water,shampoo,shaving
preparation, soap, stain removers, varnish

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الوزير لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

 خلف جامع- شارع الستين-  سحاب-عمان: الشارع/المدينة
١١٥١٢ ,١٦:ب. ص، عبدالحفيظ الحيت
شارع- سحاب-عمان: الشارع/ المدينة١١٥١٢ -١٦ ب.ص
خلف جامع عبدالحفيظ الحيت-الستين
3
الصنف
١٧٠٦٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحصر ات إزالة,مستحصرات تنظيف. فطع صابون الزينه,  عطور.غسول لما بعد الحالقه
 ملينات, منظفات أسنان صابون مطھر. كريمات تجميلية: مستحضر ات تجميل,األلوان
صابون,  مكياج,  ماء جافيل قاصر للغسيل والكي, اصباغ شعر.لالقمشه في الغسيل والكي
 شامبو ؛مستحضرات. ماء معطر, مستحضرات ازاله الصدأ, ملمع لالثاث واالرضيات,طبي
طالء أظافر.مزيالت البقع. صابون,حالقة
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Date of

30/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL wazir company for
industry detergent
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/Amman/-sahib- 60 str-abd alhafiz al
hit, P.O.Box: 16, 11512
Applicant for
P.O.Box 16 -11512 city/Amman/-sahib- 60
Correspondence
str-abd alhafiz al hit
Trademark
170666
Class
3

Goods/Services
After shave lotions, aromatics,cakes of toilet soap,clraning
preparations,colour removing preparations, cosmetics
,creames, dentifrices, disinfectant soap,fabric softeners for
laundry use,hair dyes,javelle water,laundry bleach,make
up,medicated soap, polish for furniture and flooring ,rust
removing preparation,scented water,shampoo,shaving
preparation, soap, stain removers, varnish

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الوزير لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

 خلف جامع- شارع الستين-  سحاب-عمان: الشارع/المدينة
١١٥١٢ ,١٦:ب. ص، عبدالحفيظ الحيت
 شارع- سحاب-عمان:الشارع/ المدينة١١٥١٢ -١٦ ب.ص
 خلف جامع عبد الحفيظ الحيت-الستين
3
الصنف
١٧٠٦٦٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحصر ات إزالة,مستحصرات تنظيف. فطع صابون الزينه,  عطور.غسول لما بعد الحالقه
 ملينات, منظفات أسنان صابون مطھر. كريمات تجميلية: مستحضر ات تجميل,األلوان
صابون,  مكياج,  ماء جافيل قاصر للغسيل والكي, اصباغ شعر.لالقمشه في الغسيل والكي
 شامبو ؛مستحضرات. ماء معطر, مستحضرات ازاله الصدأ, ملمع لالثاث واالرضيات,طبي
طالء أظافر.مزيالت البقع. صابون,حالقة
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تاريخ ايداع الطلب:

06/08/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة شناق الرابي لالستيراد والتصدير

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الشميساني -شارع االمير محمد  ،ص.ب,٢٠٤٩٩:
١١١١٨
ص.ب  ١١١١٨ -٢٠٤٩٩عمان -الشميساني -شارع االمير
محمد
4
الصنف
١٧٠٦٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

06/08/2019

Date of

Applicant Name:

Shunaq Al Rabi Import
And Export Co.LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address shmeisani -prince shaker bin zaid st,
P.O.Box: 20499, 11118
Applicant for
P.O.Box 20499 -11118 shmeisani -prince
Correspondence
shaker bin zaid st
Trademark
170694
Class
4

Goods/Services
charcoal
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شيفرون انتيليكتشوال بروبرتي ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٦٠٠١بولينغر كانيون رود سان رامون ،كاليفورنيا ،٩٤٥٨٣
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٢٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد المضافة لوقود السيارات

16/01/2020

Date of

الصنف

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

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170323
Class
4

Trademark

Goods/Services
motor fuels additives
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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
4
الصنف
١٧٠٣٢٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شموع عطرية ،شموع معطرة ،فتائل للشموع ،الشموع.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٣١-٢٠١٩-٤٠ :
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
170320
Class
4

Trademark

Goods/Services
;Aromatic candles; perfumed candles; wicks for candles
candles.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189931
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ٥٩٥٩الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
٧٥٠٣٩ـ ٢٢٩٨الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٧٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيوت والشحوم الصناعية.

الصنف

25/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170475
Class
4

Trademark

Goods/Services
Industrial oils and greases.

50

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

١٧٠٥٠٤

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
170504
Class
4

Goods/Services
charcoal

51

تاريخ ايداع الطلب:

06/05/2020

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

إيني إس .بي .إيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ENI S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
 Applicant Address Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 RomaITALIA

بيازالي إنريكو ماتي ١ - ٠٠١٤٤ ،روما  -ايطاليا

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠٦٤٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت وشحوم صناعية ،شمع؛ مزلقات؛ غاز؛ ميثان؛ وقود؛ مركبات امتصاص وترطيب
وتثبيت الغبار؛ وقود ومواد إضاءة؛ شموع وفتائل لإلضاءة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء٣٠٢٠٢٠٠٠٠٠٢٨٠١٢ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠٤/٠٢ :

06/05/2020

Date of

4

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170644
Class
4

Trademark

Goods/Services
;Industrial oils and greases, wax; Lubricants; gas; methane; fuel
Dust absorbing, wetting and binding compositions; Fuels and
illuminants; Candles and wicks for lighting.
Priority claim: Claim Country: IT
Claim No.: 302020000028012
Claim Date: 02/04/2020
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تاريخ ايداع الطلب:

18/04/2019

اسم طالب التسجيل:

ميلينيوم فارماسوتيكالز ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Millennium
Pharmaceuticals, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 40 Landsdowne Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, USA

 ٤٠الندسداون ستريت ،كامبردج ،ماساشوستس ،٠٢١٣٩
الواليات المتحدة االمريكية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٤٢

18/04/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في علم األورام و علم مقاومة جھاز المناعة لألورام

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170342
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in oncology and immuneoncology.
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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
١٧٠٣٩٣

14/07/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصحية للعناية بالنظافة الشخصية عدا عن مستحضرات الزينة؛ مزيالت
الروائح الكريھة لغير استخدامات البشر أو الحيوانات؛ الشامبو الطبي والصابون ولوشن
ومعاجين األسنان؛ المكمالت الغذائية التي تھدف إلى إكمال نظام غذائي طبيعي أو الحصول
على فوائد صحية؛ أغذية ومشروبات الحمية المكيفة لالستخدام الطبي أو البيطري.

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170393
Class
5

Trademark

Goods/Services
;Sanitary preparations for personal hygiene, other than toiletries
;deodorants, other than for human beings or for animals
medicated shampoos, soaps, lotions and dentifrices; dietary
supplements intended to supplement a normal diet or to have
health benefits; dietetic food and beverages adapted for medical
or veterinary use.
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Date of

19/09/2019

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
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170414
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
neurological diseases.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 728733
Claim Date: 20/03/2019

19/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الروش أيه جي- ھوفمان. اف
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل٤٠٧٠  سي اتش،١٢٤ جرينزاشير شتراسيه
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
5

الصنف

١٧٠٤١٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج األمراض العصبية
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٢٨٧٣٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٣/٢٠ :تاريخ االدعاء
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Date of

08/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
Mavena International AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address B?sch 67, 6331 Hünenberg, Switzerland

Goods/Services
Pharmaceutical preparations, medical and veterinary
preparations, namely, antibiotics; pharmaceutical preparations
with additional cosmetic effect, namely, cosmeceuticals in the
nature of medicated cosmetics; sanitary preparations for
medical use; dietetic foodstuffs and preparations in the nature
of dietetic beverages and dietetic sugar substitutes, all for
medical or veterinary use, food for babies; nutritional
supplements for human beings and animals; medical plasters
and medical dressings; material for dental fillings and dental
impressions; disinfectants; vermin destroying products,
namely, rodenticides; fungicides, herbicides.

:تاريخ ايداع الطلب

مافينا انترناشونال ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، ھونينبرج٦٣٣١ ،٦٧ بوش

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170340
Class
5

08/10/2019

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

الصنف

١٧٠٣٤٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المضادات الحيوية؛: تحديدا، مستحضرات طبية وبيطرية،المستحضرات الصيدالنية
 مستحضرات العناية بالبشرة على: تحديدا،المستحضرات الصيدالنية مع تأثير تجميلي إضافي
شكل مستحضرات تجميل طبية؛ المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ المواد الغذائية
 جميعھا لالستخدام،للحمية والمستحضرات على شكل مشروبات مغذية وبدائل السكر للحمية
 أغذية لألطفال الرضع؛ المكمالت الغذائية للبشر والحيوانات؛ اللصقات،الطبي أو البيطري
الطبية والضمادات الطبية؛ مواد حشو األسنان والطبعات السنية؛ المطھرات؛ منتجات القضاء
. مبيدات القوارض ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة: تحديدا،على الھوام
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تاريخ ايداع الطلب:

10/10/2019

اسم طالب التسجيل:

أساھي كيميكال أم أف جي .كو .أل تي دي

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Asahi Chemical Mfg. Co.,
Ltd.

 ،٥٠٠اوازا – تاكاياسو ،ايكاروجا – تشو ،ايكوما – جن ،نارا،
اليابان
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٠٦

10/10/2019

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبيدات الفطريات ،مبيدات األعشاب الضارة ،مبيدات الحشرات ،مبيدات طفيليات ،مبيدات
القراد ،مبيدات طحالب ،مبيدات الحشرات ،كاربولينوم )مبيدات الطفيليات( ومبيدات جرثومية

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 500, Ooaza-Takayasu, Ikaruga-cho, Ikomagun, Nara, Japan
Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170406
Class
5

Trademark

Goods/Services
Fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides, acaricides,
algicides, biocides, carbolineum (parasiticide) and germicides
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه  ،١٨٣٧٠الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٨٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللقاحات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٦٠٤٧١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

الصنف

12/12/2019

Date of

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

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170486
Class
5

Trademark

Goods/Services
Vaccines.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4560471
Claim Date: 18/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

12/12/2019

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

سانوفي باستور انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون ديسكفري درايف ،سويفتووتر ،بيه ايه  ،١٨٣٧٠الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٤٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللقاحات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٦٠٤٧٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٦/١٨ :

الصنف

12/12/2019

Date of

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

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170447
Class
5

Trademark

Goods/Services
Vaccines.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4560470
Claim Date: 18/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

19/12/2019

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

فيتابيوتكس ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Vitabiotics Ltd.
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF United
Kingdom

 ١ابسلي واي ،لندن ان دابليو٧ ٢اتش اف المملكة المتحدة

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٥١١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيت كبد سمك القد ،المكمالت الغذائية المعدنية ،المكمالت الغذائية ،زيت )كبد سمك القد(،
مستحضرات الفيتامينات ،مواد تغذية للحمية لإلستعمال الطبي ،مواد غذائية للحمية مھيئة
لغايات طبية
العالمة محددة بااللوان االخضر الفاتح واالخضر الداكن والفوشي والبني واالصفر واالبيض
واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.

19/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170511
Class
5

Trademark

Goods/Services
Cod liver oil, minerals food supplements, nutritional supplements
, oil(cod liver), vitamin preparations, dietetic foods adapted for
medical use, dietetic substance adapted for medical use
Claiming Colors light green, dark green, fuchsia, brown, yellow
white and black as per the specimen filed at the Trademark Office
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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
170396
Class
5

26/12/2019

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

الصنف

١٧٠٣٩٦

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

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
170346
Class
5

26/12/2019

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

الصنف

١٧٠٣٤٦

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

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
170347
Class
5

26/12/2019

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

الصنف

١٧٠٣٤٧

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

63

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Meidrix Biomedicals
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Schelztorstrasse 54-56 73728 Esslingen
Germany

Goods/Services
Pharmaceuticals and veterinary preparations, in particular
collagen based preparations and implants for treating tissue
and joint damage.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018093202
Claim Date: 09/07/2019
The registration of this trademark should be in white and red
colors according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

مايدريكس بيوميديكالز جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 اسلنجن المانيا٧٣٧٢٨ ٥٦-٥٤ شيلتزتورشتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170458
Class
5

26/12/2019

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

الصنف

١٧٠٤٥٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية وتحديداً المستحضرات التي أساسھا الكوالجين والزرع
.لعالج تلف األنسجة والمفاصل
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٠٩٣٢٠٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٩ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللونين األبيض واألحمر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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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
170418
Class
5

26/12/2019

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

الصنف

١٧٠٤١٨

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

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
170332
Class
5

26/12/2019

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

الصنف

١٧٠٣٣٢

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

66

تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ابوت رابيد دياجنوستيكس انترناشونال سبسيدياري انليمتد كومباني

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

ايرلندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٧٠سير جون روجيرسونز كواي دبلن  ٢ايرلندا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٣٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكواشف التشخيصية الطبية؛ مستحضرات الفحص لالستخدام الطبي؛ الفحوصات التشخيصية
لالستخدامات الطبية؛ األجھزة التي تحتوي على الكواشف الستخدامھا في االختبارات
التشخيصية الطبية؛ شرائط االختبار التي تحتوي على الكواشف التشخيصية الطبية؛ أجھزة
االختبار التي تحتوي على الكواشف الكيميائية الستخدامھا في االختبارات الطبية التشخيصية
في المختبر؛ مجموعات الفحوصات التشخيصة الطبية؛ الكواشف الكيماوية المستخدمة في
التشخيص والتحاليل الطبية.

26/12/2019

Date of

Applicant Name:

Abbott Rapid Diagnostics
International Subsidiary
Unlimited Company
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2
Ireland
Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170335
Class
5

Trademark

Goods/Services
Medical diagnostic reagents; testing preparations for medical
use; diagnostic tests for medical use; devices containing
reagents for medical diagnostic test use; test strips containing
medical diagnostic reagents; test devices containing chemical
reagents for in-vitro diagnostic medical testing; medical
diagnostic test kits; chemical reagents used for medical
diagnosis and analysis.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ابوت رابيد دياجنوستيكس انترناشونال انليمتد كومباني

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

مالطا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Abbott Rapid Diagnostics
International Unlimited
Company

اوفيس  ،٣٢فيرداال بيزنيس سنتر ليفل  ،٢ال ام كومبليكس،
برواري ستريت ،زون  ،٣سنترال بيزنيس ديستريكت،
بيركيركارا ،سي بي دي  ٣٠٤٠مالطا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٥٢

الصنف

30/12/2019

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجموعات الفحوصات التشخيصية الطبية؛ أشرطة االختبار التشخيصية الطبية؛ الكواشف
التشخيصية الطبية؛ مستحضرات التشخيص لالستخدامات الطبية؛ مستحضرات الفحص
لالستخدامات الطبية؛ الفحوصات التشخيصية لالستخدامات الطبية؛ الفحوصات التشخيصية
الطبية؛ المحاليل المستخدمة في أدوات االختبارات التشخيصية الطبية؛ العبوات التي تتضمن
كواشف لالستخدام في االختبارات التشخيصية الطبية؛ العلب التي تحتوي على الكواشف
التشخيصية الطبية؛ علب االختبار التي تحتوي على الكواشف الكيميائية لالختبارات الطبية
التشخيصية المختبرية؛ الكواشف الطبية الموجودة في علبة المخصصة لالستخدام التشخيصي
الطبي؛ الفحوصات التشخيصية الطبية المختبرية؛ الفحوصات التشخيصية الطبية المختبرية؛
مجموعات الفحص التشخيصي الطبية المختبري؛ أشرطة الفحوصات التشخيصية الطبية
المختبرية؛ الكواشف التشخيصية الطبية المختبرية؛ فحوصات التشخيص الطبي للكشف عن
وتشخيص وعرض والتأكد من وجود المرض؛ المجموعات الطبية التي تضم كواشف وأدوات
فحص الختبار وجود مضادات في الدم والمصل البشري والبالزما والبول والسوائل
البيولوجية األخرى واألنسجة؛ االختبارات المناعية اللونية لالستخدامات الطبية؛ االختبارات
المختبرية المناعية لالستخدامات الطبية؛ أدوات االختبار للكشف عن الكحول والمخدرات؛
أجھزة االختبار للكشف عن المخدرات والكحول؛ أشرطة االختبار للكشف عن الكحول
والمخدرات؛ أكواب االختبار للكشف عن المخدرات والكحول؛ شرائح االختبار للكشف عن
المخدرات والكحول.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: MALTA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Office 32, Verdala Business Center Level
2, LM Complex, Brewery Street, Zone 3,
Central Business District, Birkirkara, CBD
3040 Malta
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170452
Class
5

Goods/Services
;Medical diagnostic test kits; medical diagnostic test strips
medical diagnostic reagents; diagnostic preparations for
;medical purposes; testing preparations for medical use
;diagnostic tests for medical use; medical diagnostic assays
solutions used in medical diagnostic test kits; cartridges
containing reagents for medical diagnostic test use; cartridges
containing medical diagnostic reagents; test cartridges
containing chemical reagents for in vitro diagnostic medical
testing; medical reagents contained in a cartridge for medical
diagnostic use; in vitro medical diagnostic tests; in vitro
;medical diagnostic assays; in vitro medical diagnostic test kits
in vitro medical diagnostic test strips; in vitro medical
diagnostic reagents; medical diagnostics tests for the detection,
diagnosis, screening, and confirmation of diseases; medical kits
comprising reagents and assays for testing for the presence of
antigens in blood, human serum, plasma, urine, other biological
fluids, and tissue; chromatographic immunoassay tests for
medical use; in vitro immunochromatographic tests for medical
use; testing kits for detecting alcohol and drugs; drug and
alcohol testing devices; test strips for detecting alcohol and
drugs; drug and alcohol testing cups; drug and alcohol testing
panels.

68

Date of

07/01/2020

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
170404
Class
5

07/01/2020

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

الصنف

١٧٠٤٠٤

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

22/01/2020

22/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

محمد عبد الغني حسان حسان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٩٣٤ ,١٥٨:ب. ص،  شارع العرب،  شفا بدران، عمان

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

 شارع العرب،  شفا بدران،  عمان١١٩٣٤ -١٥٨ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mohammad Abdelm al
Ghani Hassan Hassan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman , Shafa badran- Arab street ,
P.O.Box: 158, 11934
Applicant for
P.O.Box 158 -11934 Amman , Shafa
Correspondence
badran- Arab street
Trademark
170422
Class
5

Goods/Services
Herbal medicine; herbal remedies; herbal supplements, herbal
preparation for medical purposes; liquid herbal suplements;
herbal dietry supplements

5

الصنف

١٧٠٤٢٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكمالت, تركيبة عشبية لغايات طبية, مكمالت عشبية, وصفات عالجية عشبية,ادوية عشبية
 مكمالت غذائية عشبية,عشبية سائلة
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Date of

22/01/2020

22/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

محمد عبد الغني حسان حسان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٩٣٤ ,١٥٨:ب. ص،  شارع العرب،  شفا بدران، عمان

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

 شارع العرب،  شفا بدران،  عمان١١٩٣٤ -١٥٨ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Mohammad Abdelm al
Ghani Hassan Hassan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman , Shafa badran- Arab street ,
P.O.Box: 158, 11934
Applicant for
P.O.Box 158 -11934 Amman , Shafa
Correspondence
badran- Arab street
Trademark
170423
Class
5

Goods/Services
Herbal medicine; herbal remedies; herbal supplements, herbal
preparation for medical purposes; liquid herbal suplements;
herbal dietry supplements

5

الصنف

١٧٠٤٢٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكمالت, تركيبة عشبية لغايات طبية, مكمالت عشبية, وصفات عالجية عشبية,ادوية عشبية
 مكمالت غذائية عشبية,عشبية سائلة
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Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Pharmaceutical and veterinary preparations; muscle relaxants;
therapeutic drugs and agents; pharmaceutical preparations for
peripheral nervous system; bacterial poisons; pharmacological
preparations for skin care; pharmaceutical agents for epidermis;
injectable dermal filler; pharmaceutical preparations for central
nervous system; dermatological pharmaceutical products;
pharmaceutical preparations for treating skin disorders;
biological preparations for medical or veterinary purposes;
preparations for the treatment of muscle fatigue; vaccines;
medicated lotions; ointments for pharmaceutical purposes.

:تاريخ ايداع الطلب

.ميديتوكس انك
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170421
Class
5

04/02/2020

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

الصنف

١٧٠٤٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ مرخيات العضالت؛ األدوية والعوامل العالجية؛
المستحضرات الصيدالنية للجھاز العصبي الطرفي؛ السموم البكتيرية؛ المستحضرات الدوائية
للعناية بالبشرة؛ عوامل صيدالنية للبشرة؛ حشوات جلدية قابلة للحقن؛ مستحضرات صيدالنية
للجھاز العصبي المركزي؛ مستحضرات صيدالنية جلدية؛ مستحضرات صيدالنية لعالج
االضطرابات الجلدية؛ مستحضرات حيوية لألغراض الطبية أو البيطرية؛ مستحضرات عالج
.اإلجھاد العضلي؛ اللقاحات؛ الغسول العالجي؛ مراھم لغايات صيدالنية
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تاريخ ايداع الطلب:

05/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان  /الدوار السابع بناية زھران
بالزا
5
الصنف
١٧٠٦٢٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم كخافض لضغط الدم

05/02/2020

Date of

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th
Correspondence
ciricle zahran building
Trademark
170622
Class
5

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

06/02/2020

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
١٧٠٤١١

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

الصنف

06/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170411
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in oncology
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تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

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
١٧٠٤١٣

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

الصنف

06/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170413
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in oncology
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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

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

: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
170484
Class
5

09/02/2020

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

الصنف

١٧٠٤٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

18/02/2020

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

سانوفي
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ٥٤رو ال بويتي ٧٥٠٠٨ ،باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٧٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات المضادة لمرض السكري

18/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170377
Class
5

Trademark

Goods/Services
Anti-diabetic product

77

تاريخ ايداع الطلب:

18/02/2020

اسم طالب التسجيل:

انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Intercontinental Great
Brands LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 100 Deforest Avenue, East Hanover, New
Jersey 07936, USA

 ١٠٠ديفورست افينيو ،ايست ھانوفر ،نيو جيرسي ،٠٧٩٣٦
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٨٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات العالجية

18/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170383
Class
5

Trademark

Goods/Services
Medicated confectionery

78

Date of

18/02/2020

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١٨ ,١٠٢٧:ب. ص،  شارع الحزام-  ابو علندا- عمان

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

 شارع الحزام-  ابو علندا-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Households & Tooiletries
Manunfacturing Co.Ltd.
(HTM)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Abdali- king hussein Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 Amman - AbdaliCorrespondence
king hussein Street
Trademark
170677
Class
5

5

Goods/Services
Disinfectants for hygiene purpose, Antiseptics, Sanitary napkins
,Preparations for the treatment of burns, lodides for pharmaceutical
purposes, Medicinal alcohol, Sunburn ointments, Ointments for
pharmaceutical purposes, Mouthwashes for medical purposes,
Pharmaceutical preparations.

الصنف

١٧٠٦٧٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  مستحضرات لمعالجة الحروق, فوط صحية, مطھرات,مواد معقمة ألغراض صحية
 مراھم ألغراض. مراھم لحروق الشمس: كحول عالجي.يوديد ألغراض صيدالنية
. مستحضرات صيدالنية, غسول القم ألغراض طبية.صيدالنية
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

البحرين-ميناء المنامه التجاري-البرج الغربي ط٢٢م٢٢٣٩
مبنى  ١٤٥٩شارع  ، ٤٦٢٦ص.ب٦ ,٢٠٧٠٥:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان/الدوار السابع بناية زھران
بالزاا
5
الصنف
١٧٠٥٥٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم كعالج لمرضى سرطان الرئة والبنكرياس

19/02/2020

Date of

Applicant Name:

Ms Pharma Ventures
Holding WLL
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626,
P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 amman -7th ciricle
Correspondence
-zahran building
Trademark
170556
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal product used atreatment for lung
and pancreatic cancer
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ٢-٤رو دي لشبونة ٧٥٠٠٨ ،باريس )فرنسا(

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
١٧٠٥٨٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات صيدالنية للعناية بالبشرة.

20/02/2020

Date of

الصنف

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

5

Class

Applicant for
Correspondence

170589

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical products for skin care.
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢-٤رو دي لشبونة ٧٥٠٠٨ ،باريس )فرنسا(

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
5
الصنف
١٧٠٥٨٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الجلدية )خاصة بالجلد( لالستخدام الطبي.

20/02/2020

Date of

Applicant Name:

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
170587
Class
5

Trademark

Goods/Services
Dermatological preparations for medical use.
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Date of

25/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Acino Pharma AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland

:تاريخ ايداع الطلب

أسينو فارما ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، ليسبيرغ٤٢٥٣ ،٢ بيرسويغ

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170477
Class
5

25/02/2020

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

Goods/Services
Nutritional supplements; dietary supplements for humans;
medicinal preparations for the treatment of erectional dysfunction;
medicinal preparations for the prevention and treatment of pain;
medicinal preparations for the prevention and treatment of
infectious or parasitic diseases, neoplasms, diseases of blood or
blood-forming organs or disorders involving the immune
mechanism, endocrine, nutritional and metabolic diseases or
disorders; medicinal preparations for the prevention and treatment
of mental or behavioral disorders in the nature of diseases of the
nervous system, neurological diseases and disorders, and
neurodegenerative diseases and disorders; medicinal preparations
for the prevention and treatment of diseases of the eye or adnexa,
diseases of the ear or mastoid process, diseases of the circulatory
system, diseases of the respiratory system, diseases of the
digestive system, diseases of the skin or subcutaneous tissue;
medicinal preparations for the prevention and treatment of diseases
of the musculoskeletal system or connective tissue, in the nature of
diseases of the genitourinary system, and congenital
malformations, deformations or chromosomal abnormalities;
medicinal preparations for fertility in the nature of fertility
enhancement preparations, birth control in the nature of
contraceptive preparations, anesthetic for surgical purposes for
use in and child birth and during puerperium; medicinal
preparations for treating wounds and poisoning; medicinal
preparations in the nature of antibacterial pharmaceuticals for
protection against bacterial agents resistant to antibiotics

الصنف

١٧٠٤٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المكمالت الغذائية؛ مكمالت الحمية الغذائية للبشر؛ المستحضرات الدوائية
لعالج ضعف االنتصاب؛ المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من األلم؛
المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من األمراض المعدية أو الطفيلية
واألورام وأمراض الدم أو أجھزة تشكيل الدم أو االضطرابات التي تتعلق
بآليات المناعة و الغدد الصماء واألمراض أو االضطرابات الغذائية واأليضية؛
المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من االضطرابات العقلية أو السلوكية
على شكل أمراض الجھاز العصبي واألمراض واالضطرابات العصبية
واألمراض واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الدوائية للوقاية
والعالج من أمراض العين أو التركيبات البصرية التابعة وأمراض األذن أو
عملية الخشاء وأمراض الدورة الدموية وأمراض الجھاز التنفسي وأمراض
الجھاز الھضمي وأمراض أنسجة الجلد أو تحت الجلد؛ المستحضرات الدوائية
للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العضلي الھيكلي أو النسيج الضام على
شكل أمراض الجھاز البولي التناسلي والتشوھات الخلقية والتشوھات أو شذوذ
الكروموزومات ؛ المستحضرات الدوائية للخصوبة على شكل مستحضرات
 المخدر، محددات النسل على شكل مستحضرات مانعة للحمل،تعزيز الخصوبة
ألغراض جراحية لالستخدام عند الوالدة وأثناء النفاس؛ المستحضرات
الدوائية لعالج الجروح والتسمم؛ المستحضرات الدوائية على شكل األدوية
المضادة للبكتيريا للحماية من العوامل البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية

83

Date of

25/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Acino Pharma AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland

Goods/Services
Nutritional supplements; dietary supplements for humans;
medicinal preparations for the treatment of erectional
dysfunction; medicinal preparations for the prevention and
treatment of pain; medicinal preparations for the prevention and
treatment of infectious or parasitic diseases, neoplasms,
diseases of blood or blood-forming organs or disorders
involving the immune mechanism, endocrine, nutritional and
metabolic diseases or disorders; medicinal preparations for the
prevention and treatment of mental or behavioral disorders in
the nature of diseases of the nervous system, neurological
diseases and disorders, and neurodegenerative diseases and
disorders; medicinal preparations for the prevention and
treatment of diseases of the eye or adnexa, diseases of the ear
or mastoid process, diseases of the circulatory system,
diseases of the respiratory system, diseases of the digestive
system, diseases of the skin or subcutaneous tissue; medicinal
preparations for the prevention and treatment of diseases of the
musculoskeletal system or connective tissue, in the nature of
diseases of the genitourinary system, and congenital
malformations, deformations or chromosomal abnormalities;
medicinal preparations for fertility in the nature of fertility
enhancement preparations, birth control in the nature of
contraceptive preparations, anesthetic for surgical purposes for
use in and child birth and during puerperium; medicinal
preparations for treating wounds and poisoning; medicinal
preparations in the nature of antibacterial pharmaceuticals for
protection against bacterial agents resistant to antibiotics

:تاريخ ايداع الطلب

أسينو فارما ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، ليسبيرغ٤٢٥٣ ،٢ بيرسويغ

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170495
Class
5

25/02/2020

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

الصنف

١٧٠٤٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المكمالت الغذائية؛ مكمالت الحمية الغذائية للبشر؛ المستحضرات الدوائية لعالج
ضعف االنتصاب؛ المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من األلم؛ المستحضرات
الدوائية للوقاية والعالج من األمراض المعدية أو الطفيلية واألورام وأمراض الدم
أو أجھزة تشكيل الدم أو االضطرابات التي تتعلق بآليات المناعة و الغدد الصماء
واألمراض أو االضطرابات الغذائية واأليضية؛ المستحضرات الدوائية للوقاية
والعالج من االضطرابات العقلية أو السلوكية على شكل أمراض الجھاز العصبي
واألمراض واالضطرابات العصبية واألمراض واالضطرابات التنكسية العصبية؛
المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من أمراض العين أو التركيبات البصرية
التابعة وأمراض األذن أو عملية الخشاء وأمراض الدورة الدموية وأمراض الجھاز
التنفسي وأمراض الجھاز الھضمي وأمراض أنسجة الجلد أو تحت الجلد؛
المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العضلي الھيكلي أو
النسيج الضام على شكل أمراض الجھاز البولي التناسلي والتشوھات الخلقية
والتشوھات أو شذوذ الكروموزومات ؛ المستحضرات الدوائية للخصوبة على شكل
، محددات النسل على شكل مستحضرات مانعة للحمل،مستحضرات تعزيز الخصوبة
المخدر ألغراض جراحية لالستخدام عند الوالدة وأثناء النفاس؛ المستحضرات
الدوائية لعالج الجروح والتسمم؛ المستحضرات الدوائية على شكل األدوية المضادة
للبكتيريا للحماية من العوامل البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية

84

Date of

25/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Acino Pharma AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland

Goods/Services
Nutritional supplements; dietary supplements for humans;
medicinal preparations for the treatment of erectional
dysfunction; medicinal preparations for the prevention and
treatment of pain; medicinal preparations for the prevention and
treatment of infectious or parasitic diseases, neoplasms,
diseases of blood or blood-forming organs or disorders
involving the immune mechanism, endocrine, nutritional and
metabolic diseases or disorders; medicinal preparations for the
prevention and treatment of mental or behavioral disorders in
the nature of diseases of the nervous system, neurological
diseases and disorders, and neurodegenerative diseases and
disorders; medicinal preparations for the prevention and
treatment of diseases of the eye or adnexa, diseases of the ear
or mastoid process, diseases of the circulatory system,
diseases of the respiratory system, diseases of the digestive
system, diseases of the skin or subcutaneous tissue; medicinal
preparations for the prevention and treatment of diseases of the
musculoskeletal system or connective tissue, in the nature of
diseases of the genitourinary system, and congenital
malformations, deformations or chromosomal abnormalities;
medicinal preparations for fertility in the nature of fertility
enhancement preparations, birth control in the nature of
contraceptive preparations, anesthetic for surgical purposes for
use in and child birth and during puerperium; medicinal
preparations for treating wounds and poisoning; medicinal
preparations in the nature of antibacterial pharmaceuticals for
protection against bacterial agents resistant to antibiotics

:تاريخ ايداع الطلب

أسينو فارما ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، ليسبيرغ٤٢٥٣ ،٢ بيرسويغ

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170494
Class
5

25/02/2020

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

الصنف

١٧٠٤٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

المكمالت الغذائية؛ مكمالت الحمية الغذائية للبشر؛ المستحضرات الدوائية لعالج
ضعف االنتصاب؛ المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من األلم؛ المستحضرات
الدوائية للوقاية والعالج من األمراض المعدية أو الطفيلية واألورام وأمراض الدم
أو أجھزة تشكيل الدم أو االضطرابات التي تتعلق بآليات المناعة و الغدد الصماء
واألمراض أو االضطرابات الغذائية واأليضية؛ المستحضرات الدوائية للوقاية
والعالج من االضطرابات العقلية أو السلوكية على شكل أمراض الجھاز العصبي
واألمراض واالضطرابات العصبية واألمراض واالضطرابات التنكسية العصبية؛
المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من أمراض العين أو التركيبات البصرية
التابعة وأمراض األذن أو عملية الخشاء وأمراض الدورة الدموية وأمراض الجھاز
التنفسي وأمراض الجھاز الھضمي وأمراض أنسجة الجلد أو تحت الجلد؛
المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العضلي الھيكلي أو
النسيج الضام على شكل أمراض الجھاز البولي التناسلي والتشوھات الخلقية
والتشوھات أو شذوذ الكروموزومات ؛ المستحضرات الدوائية للخصوبة على شكل
، محددات النسل على شكل مستحضرات مانعة للحمل،مستحضرات تعزيز الخصوبة
المخدر ألغراض جراحية لالستخدام عند الوالدة وأثناء النفاس؛ المستحضرات
الدوائية لعالج الجروح والتسمم؛ المستحضرات الدوائية على شكل األدوية المضادة
للبكتيريا للحماية من العوامل البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية

85

Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ACell, Inc
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6640 Eli Whitney Drive, Suite 200,
Columbia , Maryland 21046, United States
of America
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 emmar towrs , 6th
Correspondence
circle , tower a, 11th floor
Trademark
170601
Class
5

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

26/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،ايه سل
امريكا
شركة اجنبية

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

 ماريالند، كولومبيا،٢٠٠  سويت، ايلي ويتني درايف٦٦٤٠
.  الواليات المتحدة االمريكية،٢١٠٤٦
-  الدوار السادس-  ابراج اعمار١١١٩٥ -١٨٠٥٥ ب.ص
a-١١ برج الطابق
5
الصنف
١٧٠٦٠١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

86

Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
naqul brothers co . ltd .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / abdoun / mohammad ali bedair
str., P.O.Box: 154, 11118
Applicant for
P.O.Box 154 -11118 amman / abdoun /
Correspondence
mohammad ali bedair str.
Trademark
170538
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and veterinary preparations and sanitary
preparations for medical purposes , disinfectants , sanitizers.

05/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. م.م.شركة نقل اخوان ذ
االردن
 م. م.ذ

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

,١٥٤:ب. ص،  شارع محمد على بدير/  عبدون/عمان
١١١١٨
 شارع محمد على بدير/  عبدون/ عمان١١١١٨ -١٥٤ ب.ص
5

الصنف

١٧٠٥٣٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المواد المطھرة و، المنتوجات الصيدلية و البيطرية و مستحضرات صحية لغايات طبية
.معقمات االيدي

87

Date of

16/03/2020

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Jordanian Egyptian
الشركة االردنيه المصريه لصناعة المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل
co.ltd. for Medical
Devices andCosmetics
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
Limited Liability Company
 م. م.ذ
Applicant Career
Applicant Address al-tajamo'at industrial estate, building
,٥١:ب. ص، االردن-عمان- سحاب- التجمعات الصناعية
b,sahab .amman ,jordan , P.O.Box: 51,
١١٥١٢
11512

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 51 -11512 al-tajamo'at industrial
Correspondence
estate, building b,sahab .amman ,jordan
Trademark
170656
Class
5

Goods/Services
hand sanitizing preparations

5

-عمان- سحاب-  التجمعات الصناعية١١٥١٢ -٥١ ب.ص
االردن
الصنف
١٧٠٦٥٦

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تعقيم االيدي

88

Date of

16/03/2020

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Jordanian Egyptian
الشركة االردنيه المصريه لصناعة المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل
co.ltd. for Medical
Devices andCosmetics
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
Limited Liability Company
 م. م.ذ
Applicant Career
Applicant Address al-tajamo'at industrial estate, building
,٥١:ب. ص، االردن-عمان- سحاب- التجمعات الصناعية
b,sahab .amman ,jordan , P.O.Box: 51,
١١٥١٢
11512

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 51 -11512 al-tajamo'at industrial
Correspondence
estate, building b,sahab .amman ,jordan
Trademark
170657
Class
5

Goods/Services
hand sanitizing preparations

5

-عمان- سحاب-  التجمعات الصناعية١١٥١٢ -٥١ ب.ص
االردن
الصنف
١٧٠٦٥٧

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تعقيم االيدي

89

تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

كمبرلي –كالرك وورلدوايد ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

نينا ،ويسكونسين  ،٥٤٩٥٦الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
5
الصنف
١٧٠٥٨٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حفاضات تستخدم مرة واحدة وحفاضات على شكل سراويل.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:

Kimberly-Clark
Worldwide, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170585
Class
5

Trademark

Goods/Services
Disposable diapers and diaper pants.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

كايو جوشوجيكو كو ،.ليمتد.

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١١٣٥كامي شيموتسو-تشو ،كاينان-شي ،واكاياما ،اليابان
أبو غزالة للملكية الفكرية ,مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب  ٩٢١١٠٠عمان ١١١٩٢
االردن
5
الصنف
١٧٠٥٦٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات مضادة للعث ،مستحضرات االستحمام الطبية ،بخور وروائح طاردة للبعوض،
مستحضرات التعقيم ،مزيالت الروائح الكريھة للثالجة ،مبيدات الجراثيم ،مزيالت الروائح
الكريھة والعرق بخالف ما ھو مستخدم لالنسان او الحيون ،مزيالت الروائح الكريھة للمالبس
او االنسجة ،مستحضرات للقضاء على الفئران ،أقرص لعالج رائحة الفم الكريھة،
مستحضرات خافضة للحرارة

30/04/2020
KIYOU JOCHUGIKU CO.,
LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1135, Kami, Shimotsu-cho, Kainan-shi,
Wakayama, Japan
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property ,TAG
Correspondence
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
Trademark
170569
Class
5

Goods/Services
;Mothproofing preparations; Bath preparations, medicated
;Mosquito-repellent incenses; Sterilising preparations
Refrigerator deodorizer; Germicides; Deodorants, other than for
human beings or for animals; Deodorants for clothing and
textiles; Preparations for destroying mice; Tablet for the
treatment of halitosis; Antipyretic preparations.
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Date of

28/05/2020

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االولى للتعقيم
االردن
 م. م.ذ
١١٩٤١ ,١١٧:ب. ص،  المدينة الصناعيه/ الموقر

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

 المدينة الصناعيه/  الموقر١١٩٤١ -١١٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
first for sterilization co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address al mowaqer /industry city , P.O.Box: 117,
11941
Applicant for
P.O.Box 117 -11941 al mowaqer /industry
Correspondence
city
Trademark
170492
Class
5

Goods/Services
sterilization
the registration of this trade mark does not give the owners the
exclusive right to use(virus) common words separately from the
mark

5

الصنف

١٧٠٤٩٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المعقمات
(بمعزل عن العالمةvirus) إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال
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تاريخ ايداع الطلب:

27/12/2018

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

شوكو انترناشونال كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Schuco International KG.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Karolinenstrasse 1-15,33609 Bielefeld
(de), Germany, P.O.Box: 840553, 11184

كاروالينينشتراسه  ٣٣٦٠٩ ،١٥ - ١بيليفيلد ،المانيا ،
ص.ب١١١٨٤ ,٨٤٠٥٥٣:
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٧٢

الصنف

27/12/2018

Date of

Applicant for
Correspondence

6

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد البناء المصنوعة من المعادن ،وخصوصا المقاطع ،األنابيب واأللواح والصفائح
والرقائق للنوافذ واالبواب والبوابات واألدراج والشرفات والواجھات والمناور والمجمعات
للطاقة الشمسية واإلطارات؛ النوافذ واالبواب والبوابات واألدراج والجدران الفاصلة
والواجھات والشرفات والبيوت الزجاجية واألسقف واإلطارات والمكونات المصنعة مسبقا
والشفرات لتركيبات التظليل والمصارع المصنوعة من المعدن والدرابزين لألدراج والشرفات
وعتبات النوافذ والصفائح والمقاطع لتوجيه مياه األمطار وصناديق الرسائل والسياج
والسقاالت؛ المشغوالت الحديدية والخردوات المعدنية الصغيرة وأنظمة اإلقفال واإلدخال
الميكانيكية للنوافذ واألبواب والبوابات؛ المباني القابلة للنقل المصنوعة من المعدن ،مثل
األجنحة وأقسام المعارض المنقولة وجميع البضائع المذكورة آنفا مصنوعة من المعدن وأيضا
مع الزجاج أو الخشب أو البالستيك ،المتضمنة في ھذه الفئة؛ حاجبات أشعة الشمس
والواقيات من أشعة الشمس ،البضائع المذكورة آنفا المصنوعة من المعدن.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170472
Class
6

Trademark

Goods/Services
Building materials made of metal, especially profiles, tubes,
plates, sheets and foils for windows, doors, gates, stairs,
;balconies, facades, skylights, solar collectors and frames
windows, doors, gates, stairs, partition walls, facades,
balconies, conservatories, roofs, frames and prefabricated
components, blades for shading installations, shutters made of
metal, balustrades for stairs and balconies, windowsills, rain;leading sheets and profiles, letter boxes, fences, scaffolds
ironmongery, small items of metal hardware, mechanical
;locking and entry systems for windows, doors and gates
transportable buildings made of metal, as movable pavilions
and exhibition stands, all afore mentioned goods made of metal
also in combination with glass, wood or plastic, included in this
class; sun-blinds and sunshades, afore mentioned goods made
of metal.
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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
6
الصنف
١٧٠٣١٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لوحات األرقام المصنوعة من المعدن ،أغطية الزجاجات المصنوعة من المعدن/وسائل تثبيت
مصنوعة من المعدن للزجاجات /وسائل إغالق مصنوعة من المعدن للزجاجات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٣٢-٢٠١٩-٤٠ :
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
170318
Class
6

Trademark

Goods/Services
Number plates of metal; bottle caps of metal/bottle fasteners of
metal/bottle closures of metal.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189932
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

05/11/2019

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

كارل فريدينبيرغ كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Carl Freudenberg KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim,
Germany

ھوينيرويج  ٦٩٤٦٩ ،٤-٢واينھيم ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٥٣٢

05/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اآلالت وتحديداً :أجھزة تنظيف األرضيات وتنظيف الروبوتات الكھربائية والفراشي الكھربائية
لتنظيف األرضيات وأجزاء اآلالت واألجھزة الكھربائية لتنظيف النوافذ واآلالت واألجھزة
الكھربائية لتنظيف السجاد واألرضيات المغطاة بالسجاد والمكانس الكھربائية والمكانس
الكھربائية لتنظيف النوافذ.

Applicant for
Correspondence

7

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170532
Class
7

Trademark

Goods/Services
Machines, namely electric floor cleaning apparatus and cleaning
robots, electric floor cleaning brushes, parts of machines,
electric window cleaning apparatus, electric cleaning machines
and apparatus for carpets and carpeted flooring, electric
vacuum cleaners, electric window vacuum cleaners.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/11/2019

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

كارل فريدينبيرغ كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Carl Freudenberg KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim,
Germany

ھوينيرويج  ٦٩٤٦٩ ،٤-٢واينھيم ،المانيا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٩٧

05/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اآلالت وتحديداً :أجھزة تنظيف األرضيات وتنظيف الروبوتات الكھربائية والفراشي الكھربائية
لتنظيف األرضيات وأجزاء اآلالت واألجھزة الكھربائية لتنظيف النوافذ واآلالت واألجھزة
الكھربائية لتنظيف السجاد واألرضيات المغطاة بالسجاد والمكانس الكھربائية والمكانس
الكھربائية لتنظيف النوافذ.

Applicant for
Correspondence

7

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170497
Class
7

Trademark

Goods/Services
Machines, namely electric floor cleaning apparatus and cleaning
robots, electric floor cleaning brushes, parts of machines,
electric window cleaning apparatus, electric cleaning machines
and apparatus for carpets and carpeted flooring, electric
vacuum cleaners, electric window vacuum cleaners.
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Date of

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Agricultural, earthmoving, construction, oil and gas extraction
and mining equipment; pumps, compressors; fans; industrial
robots; moving and handling equipment; opening and closing
mechanisms; lifting and hoisting equipment; electric power
generators; machines and machine tools for treatment of
materials and for manufacturing; motors; drives for motors and
common parts of machines for aforesaid goods in class 7;
generators for land vehicles; pneumatic, hydraulic, electronic,
mechanical system control instruments for motors and
machines; filters for motors and machines; air filters; oil filters;
exhausts, exhaust pipes and silencers; catalysts; starters for
motors and engines; turbochargers; spark plugs; cooling
radiators for motors; dispensing machines; sweeping, cleaning,
washing and laundering machines; parts and accessories for all
the aforesaid goods, included in this class.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019108777.1
Claim Date: 08/07/2019
The registration of this trademark should be in light blue, dark
blue, red, silver colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ميونيخ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ بيتيولرينج

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170481
Class
7

18/12/2019

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

الصنف

١٧٠٤٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معدات استخراج النفط والغاز والتعدين؛،المعدات الزراعية ولحفر التربة واإلنشاءات
المضخات والضاغطات؛ المراوح؛ الروبوطات الصناعيه؛ معدات النقل والتحميل؛ آليات الفتح
واإلغالق؛ معدات الحمل والرفع؛ مولدات الطاقة الكھربائية؛ اآلالت وأجزاء اآلالت لمعالجة
المواد وللصناعة؛ المحركات؛ المشغالت للموتورات واألجزاء العامة لآلالت للبضائع المذكورة
؛ المولدات للمركبات البرية؛ أدوات التحكم باألنظمة الھوائية والھيدروليكية٧  في الفئة،سابقا
واإللكترونية للموتورات واآلالت؛ المرشحات للموتورات واآلالت؛ مرشحات الھواء؛ مرشحات
الزيت؛ العوادم وأنابيب وكاتمات الصوت للعوادم؛ المحفزات؛ أجھزة تشغيل المحركات
والموتورات؛ الشواحن النفاثة؛ شمعات االحتراق؛ مشعاعات التبريد للموتورات؛ آالت التوزيع
والكنس والتنظيف والغسيل وآالت غسيل المالبس؛ قطع وملحقات جميع السلع المذكورة
. المتضمنة في ھذه الفئة،أعاله

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
DE٣٠٢٠١٩١٠٨٧٧٧٫١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٨ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الفاتح واألزرق الداكن واألحمر
.والفضي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

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 الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
7
الصنف
١٧٠٣١٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجمع عادم للمحركات ،محركات جازولين )بخالف تلك الخاصة بالمركبات البرية( ،محركات
جازولين )بخالف تلك الخاصة بالمركبات البرية( ،مشغالت انزالقية دوارة للمحركات )بخالف
تلك الخاصة بالمركبات البرية( ،وسائل للتحكم في الدق من أجل المحركات )بخالف تلك
الخاصة بالمركبات البرية( ،وسائل للتحكم في سرعة التباطؤ الخاصة بالمحركات )بخالف تلك
الخاصة بالمركبات البرية( ،مضخات مرتفعة الضغط لحقن الوقود ،مضخات وقود ،ضواغط
]آالت[ ،آليات تحكم من أجل اآلالت ،أو المحركات أو المواتير ،كابالت تحكم من أجل اآلالت،
أو المحركات أو المواتير ،نظام كبح إلكتروني )بخالف ذلك الخاص بالمركبات البرية(،
صمامات )أجزاء من آالت( ،مكربنات إلكترونية ،بخالف تلك الخاصة بالمركبات البرية،
مرشحات ھواء لمحركات السيارات ،وحدات نمطية أنبوبة لنقل الوقود من أجل المحركات
)بخالف تلك الخاصة بالمركبات البرية( ،وسائل توھين نبض للوقود للمحركات )بخالف تلك
الخاصة بالمركبات البرية( ،أجھزة حقن وقود لمحركات االحتراق الداخلي ،مشغالت )أجزاء
من آالت(.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٣٣-٢٠١٩-٤٠ :
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
170317
Class
7

Trademark

Goods/Services
Exhaust manifold for engines; gasoline engines (other than for
land vehicles); gasoline engines (other than for vehicles); rotary
slide actuators for engines (other than for land vehicles); knock
controllers for engines (other than for land vehicles); idle speed
controllers for engines (other than for land vehicles); highpressure pumps for fuel injections; fuel pumps; compressors
[machines]; control mechanisms for machines, engines or
;motors; control cables for machines, engines or motors
electronic brake system (other than for land vehicles); valves
(parts of machines); electronic carburettors, other than for land
vehicles; air filters for automobile engines; fuel transfer pipe
modules for engines (other than for land vehicles); fuel
;)pulsation dampers for engines (other than for land vehicles
;fuel injectors devices for internal combustion engines
actuators (parts of machines).
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189933
Claim Date: 06/12/2019
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Date of

06/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

HEFEI DYNE AUTO AIR
CONDITIONER CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.7, Shinan Road, High-tech Zone, Hefei
City, Anhui Province, China (Postcode:
230088)

Goods/Services
Foundry machines; Condensers [steam] [parts of machines] ;
Fuel conversion apparatus for internal combustion engines;
Driving motors other than for land vehicles; Compressed air
machines; Condensing installations; Compressors [machines];
Suction machines for industrial purposes; Pneumatic
transporters; Superchargers.

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.ھيفيي داين أوتو إير كونديشنر كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 أنھوي، ھيفيي سيتي،تيك زون- ھاي، شينان رود،٧.نمبر
(٢٣٠٠٨٨ : الصين )بوست كود،بروفينس

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
170630
Class
7

06/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
7

الصنف

١٧٠٦٣٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
آالت سباكة؛ مكثفات بخار ]أجزاء آالت[؛ أجھزة تحويل الوقود لمحركات االحتراق الداخلي؛
محركات تشغيل بخالف المستخدمة في المركبات البرية؛ آالت تدار بالھواء المضغوط؛ منشآت
تكثيف؛ ضاغطات ]آالت[؛ آالت ماصة لألغراض الصناعية؛ ناقالت تدار بالھواء المضغوط؛
.ضاغطات فائقة
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Date of

12/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

YIWU SAFA TRADING
CO., LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Room 1721, Jinmao Building, 699
Chouzhou North Road, Choucheng Street,
Yiwu city, Zhejiang Province CHINA
322000.
Applicant for
P.O.Box 831410 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
170696
Class
7

Goods/Services
compressors machines , welding machines, electric, filters parts
of machines or engines , starters for motors and engines, dust
removing installations for cleaning purposes, jacks machines ,
saws machines , agricultural machines, filters for cleaning
cooling air, for engines, concrete mixers machines , mixing
machines, machines and apparatus for cleaning, electric, hoists,
metalworking machines, fuel conversion apparatus for internal
combustion engines, valves parts of machines , pumps
machines , dynamos, hand-held tools, other than hand-operated

12/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ال تي دي،إي وه سافا تريدنغ سي أو

:اسم طالب التسجيل

الصين
 م. م.ذ

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

 الطريق، تشاوزو٦٩٩  جينامو بيلدنغ١٧٢١ غرفة رقم
، مقاطعة جيجانج، مدينة إي وه،  شارع تشاوتشانغ،الشمالي
٣٢٢٠٠٠ الصين
شارع بكين/ عمان١١١٨٤ -٨٣١٤١٠ ب.ص
7

الصنف

١٧٠٦٩٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجھزة,( المرشحات )أجزاء من اآلالت أو المحركات, الكھربائية، آالت اللحام, ضاغطات آالت
,  رافعات نقالة آالت, معدات إزالة الغبار لغايات التنظيف,تشغيل المحركات والموتورات
, لمحركات االحتراق الداخلي، مرشحات لتنظيف ھواء التبريد, آالت زراعية, مناشير آالت
 آالت, آالت الرفع, الكھربائية، اآلالت واألجھزة لتنظيف, آالت خلط, خالطات خرسانة آالت
 الصمامات أجزاء, أجھزة تحويل الوقود لمحركات االحتراق الداخلي,تصنيع األدوات المعدنية
 عدا عن التي تدار يدويا، المعدات المحمولة باليد, مولدات كھربائية,  المضخات آالت, آالت
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2018

اسم طالب التسجيل:

شركه ليمار لتجاره االجھزه الكھربائبه

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /وسط البلد  ،ص.ب١١١١٨ ,٧١٢٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٧عمان /وسط البلد

رقم العالمة التجارية

١٧٠٥٤٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االت الحالقة الخھربانية؛ إدوات قص الشعر؛ مقصات شعر اللحى ؛ مكاوي
الشعر؛ ادوات تجعيد الرموش؛ مالقط لتجعيد الشعر؛ ادوات كھربائية
وغير كھربائية الزالة الشعر؛ مجعدات الرموش؛ مكاوي نار؛ مقصات
شعر لالستعمال الشخصي )كھربائية وغير كھربائية(؛ ادوات يدوية غير
كھربائية لتجعيد الشعر؛ مالقط الزالة الشعر؛ مكاوي )عدد يدوية غير
كھربائية(؛ اطقم كھربائية للعناية باظافر اليدين؛ ادوات تلميع االظافر
كھربائية او غير كھربائية؛ مقلمات اظافر كھربانية او غير كھربائية؛
مبارد كھربائية لالظافر؛ اطقم العناية باظافر القدمين؛ مكابس )عدد
يدوية(؛ شفرات ماكينات الحالقة؛ علب ماكينات الحالقة؛ ماكينات حالقة
كھربائية او غير كھربائية شفرات قص

اعالن الجريدة الرسمية

18/11/2018

Date of

Applicant Name:

LEMAR FOR TRADING OF
ELECTRIC APPARATUS
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAM/ DOWNTOWN, P.O.Box: 7127,
11118

الصنف

8

Applicant for
P.O.Box 7127 -11118 AMMAM/
Correspondence
DOWNTOWN
Trademark
170542
Class
8

Goods/Services
;electric shaving razors; tools hair Clipper; Deard Clippers
crimping irons; curlers eyelashes; curling tongs; depilation
appliances, electric and non-electric; eyelash curlers; fire
irons; hair clippers for personal use ( electric and non;electric ); hair curling (hand implements for) non-electric
;)hair-removing tweezers; irons (non-electric hand tools
;manicure sets, electric; nail buffers, electric or non-electric
;nails clippers electric or non-electric; nail files, electric
;pedicure sets; rams (hand tools); razor blades; razor cases
razors, electric or non-electric; shear blades

101

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
8
الصنف
١٧٠٣١٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قواطع للرقائق المعدنية ،قواطع للرقائق المعدنية لزجاجات النبيذ ،يتم تشغيلھا يدويا ،شدات
لتثبيت مسمار حذاء الجولف ،أمشاط مصائد الرمال ،أمشاط مالعب جولف.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٣٤-٢٠١٩-٤٠ :
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
170316
Class
8

Trademark

Goods/Services
Foil cutters; wine bottle foil cutters, hand-operated; golf shoe
spike wrenches; sand trap rakes; golf course rakes.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189934
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة مدار النجوم لألجھزة الكھربائية /علي محمد يوسف سعد

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع وسط البلد،عمان  ،ص.ب١١١١٨ ,٧١٢٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٧المدينة/الشارع وسط البلد،عمان

رقم العالمة التجارية

١٧٠٥٤٤

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

8

من اجل البضائع/الخدمات التالية
آالت الحالقة الكھربائية؛ أدوات قص الشعر؛ مقصات شعر اللحى؛ مكاوي الشعر؛ ادوات
تجعيد الرموش؛ مالقط لتجعيد الرموش؛ ادوات كھربائية و غير كھربائية الزالة الشعر؛
مجعدات الرموش؛ مكاوي نار؛ مقصات شعر لالستعمال الشخصي)كھربائية و غير كھربانية(؛
ادوات يدوية غير كھربانية لتجعيد الشعر؛ مالقط الزالة الشعر؛ مكاوي )عدد يدوية غير
كھربائية(؛ اطقم كھربائية للعناية باظافر اليدين؛ ادوات تلميع االظافر كھربائية او غير
كھربائية؛ مقلمات اظافر كھربائية او غير كھربانية؛ مبارد كھربائية لالظافر؛ اطقم العناية
باظافر القدمين؛ مكابس )عدد يدوية(؛ شفرات ماكينات الحالقة؛ علب ماكينات الحالقة؛
ماكينات حالقة كھربانية او غير كھربائية؛ شفرات قص.

20/02/2020

Date of

Applicant Name:

Nader AL- Nojoom For
Electric Apparatus/Ali
Mohamad Yosef saad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Downtown,Amman, P.O.Box:
7127, 11118
Applicant for
P.O.Box 7127 -11118 city/street
Correspondence
Downtown,Amman
Trademark
170544
Class
8

Goods/Services
;Electric shaving razors; tools hair clipper; beard clippers
crimping irons; culers eyelashes; curling tongs; depilation
appliances, electric and non-electric; eyelash curlers; fire
irons; hair clippers for personal use (electric and non;electric); hair curling (hand implements for ) non-electric
;)hair -removing tweezers; irons (non-electric hand tools
;manicure sets, electric; nail buffers, electric or non-electric
;nails clippers electric or non-electric; nail files, electric
;pedicure sets; rams (hand tools); razor blades; razor cases
razors, electric or non-electric; shear blades
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تاريخ ايداع الطلب:

01/07/2020

اسم طالب التسجيل:

امجد فالخ سليمان الفقيه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amjad Falah soliman
ALfaqeeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman-Downtown, P.O.Box:
7123, 11118

المدينة/الشارع عمان-وسط البلد  ،ص.ب١١١١٨ ,٧١٢٣:

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٣المدينة/الشارع
البلد
١٧٠٦١٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ماكنة الحالقة اليدوية )شحن بالكھرباء(

01/07/2020

Date of

عمان-وسط
الصنف

8

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 city/street
Correspondence
Amman-Downtown
Trademark
170613
Class
8

Goods/Services
)Munual Rozor (electrically charging
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تاريخ ايداع الطلب:

14/02/2019

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

سي بي تي جروب جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فاھرنوالدير شتراس  ٣٠١٦٥ ،٩ھانوفر ،المانيا ،
ص.ب١١١٨٤ ,٨٤٠٥٥٣:
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٥١٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي
والسينمائية ،والبصرية وأجھزة وأدوات الوزن والقياس وإرسال االشارات
والمراقبة )اإلشراف( وأجھزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ طالما أنھا مدرجة في الفئة
٩؛ المحتويات المسجلة؛ تقنيات المعلومات والسمعية البصرية وأجھزة الوسائط
المتعددة وأجھزة التصوير الفوتوغرافي؛ المغناطيسات والممغنطات ومزيالت
المغنطة؛ األجھزة واألدوات والكوابل للكھرباء؛ األجھزة البصرية والمحسنات
والمصححات؛ أجھزة السالمة واألجھزة األمنية وأجھزة الوقاية واإلشارة؛ معدات
الغوص؛ أجھزة المالحة والتوجيه والتتبع واالستھداف وأجھزة إعداد الخرائط ؛
أجھزة القياس ومعدّات الكشف والمراقبة والمؤشرات وأجھزة التحكم؛ أجھزة
األبحاث والمختبرات العلمية واألجھزة والمحاكيات التعليمية؛ أجھزة وأدوات
القياس ؛ أنظمة الضبط والتنظيم الكھربائية وتتضمن المعالجات والحساسات
لتوجيه وضبط المركبات لتوفير سالمة أفضل أثناء القيادة والثبات أثناء القيادة
ولتخفيف الصدمات والراحة من ناحية الضوضاء؛ أنظمة الضبط والتنظيم
الكھربائية وتتضمن المعالجات والحساسات للتنظيم والتحكم بالمكابح ودواسات
زيادة السرعة وأنظمة نقل الحركة والھياكل والنوابض واالنبعاثات؛ منظمات
الفولتية للمركبات؛ أنظمة التحكم األوتوماتيكية للمركبات؛ األجھزة واألدوات
الكھربائية واإللكترونية للمراقبة وأجھزة ومعدات التنظيم والتحكم لالستخدام مع
محفزات غاز العادم؛ األجھزة واألدوات الكھربائية واإللكترونية للمراقبة وأجھزة
ومعدات التنظيم والتحكم لالستخدام مع أنظمة الجرعات؛ األجھزة واألدوات
الكھربائية واإللكترونية للمراقبة وأجھزة ومعدات التنظيم والتحكم لألحزمة الناقلة
وأنظمة الحزام الناقل؛ أجھزة قياس الجرعات؛ أجزاء لجميع السلع المذكورة
)المتضمنة ،في الفئة (٩؛ أنظمة التوجيه الكھربائية والكھربائية الھيدروليكية؛
المشغالت الكھربائية والمشغالت االلكترونية والميكانيكية وأعمدة الدفع والمحركات
الكھربائية؛ أجھزة قياس شدة التيار الكھربائي وأجھزة قياس الفولتات وأجھزة
قياس المقاومة وأجھزة قياس الضغط أجھزة قياس الحرارة وأجھزة قياس
سرعة الدوران؛ البوصالت وأجھزة قياس الحموضة ومؤشرات منسوب الماء
والموازين؛ أجھزة تنظيم الحرارة؛ أدوات تنظيم عمل المحركات وأجھزة التحكم
في سرعة الخمول؛ أجھزة إدارة البيانات واجھزة معالجة البيانات؛ أجھزة وأدوات
القياس وأجھزة وأدوات اإلنذار والعرض للمسافة ومراقبة الحمولة على محاور
العجالت والتسارع والسرعة وسرعة المحركات وعزم الدوران ومعدل الدوران
والضغط ومستوى التعبئة والتزويد بالسوائل )تحديدا التزود بالوقود وسوائل
التنظيف( واالرتفاع ودرجة حرارة سوائل التبريد وضغط الشحن والطاقة ونوعية
الھواء وكتلة الھواء ومستوى الزيت وضغط الزيت والمواقع ومواقع التوجيه
ودرجة الحرارة والسفر ومسافة السفر وعمق الماء والھواء؛ أجھزة التحكم في
درجة الحرارة لالستخدام في أنظمة تدفئة المركبات؛ أجھزة اإلنذار والتحكم
بالمسافة وأدوات العرض؛ أجھزة الرادار؛ معدات مراقبة الرجوع للوراء؛ األجھزة
األوتوماتيكية للمساعدة على االصطفاف؛ والبصرية وأجھزة التحذير بالصوت
وباللمس عند النعاس وتجاوز السرعة وأدوات العرض؛ أجھزة قياس ضغط
اإلطارات ومعدّات نفخ اإلطارات وأجھزة مراقبة اإلطارات وأجھزة مطابقة الصور
ووحدات توازن اإلطارات للمركبات البرية؛ مؤشرات الصيانة ومؤشرات التلف
وأجھزة قياس االستھالك ومؤشرات الصيانة؛ معدات فحص واختبار ورشة العمل؛
وحدات خدمة تكييف الھواء للتفتيش وصيانة وإصالح مكيفات الھواء؛ فاحصات
الديزل؛ محلالت االنبعاثات؛ محلالت الھياكل ووحدات محاذاة العجالت؛ فاحصات
المكابح وفاحصات الممرات؛ فاحصات اإلطارات؛ أجھزة فحص البطاريات؛ شواحن
البطاريات؛ أجھزة تشخيص إي سي يو؛ األجھزة لفحص مكابح المركبات؛ األجھزة
لفحص تجھيزات نقل السرعات للمركبات؛ مناضد الفحص؛ وحدات تسجيل الوقت؛
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14/02/2019

Date of

Applicant Name:
CPT Group GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover,
Germany, P.O.Box: 840553, 11184
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170514
Class
9

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
;teaching apparatus and instruments as far as included in class 9
Recorded content; Information technology and audio-visual,
multimedia and photographic devices; Magnets, magnetizers and
;demagnetizers; Apparatus, instruments and cables for electricity
Optical devices, enhancers and correctors; Safety, security, protection
and signalling devices; Diving equipment; Navigation, guidance,
tracking, targeting and map making devices; Measuring, detecting and
monitoring instruments, indicators and controllers; Scientific research
;and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators
Measuring devices and instruments; Electric control and regulating
systems including their processors and sensors for the steering and
controlling of vehicles, for improved driving safety, driving stability,
and cushioning and noise comfort; Electric control and regulating
systems including their processors and sensors for regulation and
control of brakes, accelerator pedals, transmissions, chassis and
suspensions and emissions; voltage regulators for vehicles; Automatic
control systems for vehicles; Electric and electronic monitoring,
regulating and control apparatus and equipment for use with exhaust
gas catalysts; Electric and electronic monitoring, regulating and
control apparatus and equipment for use with dosing systems; Electric
and electronic monitoring, regulating and control apparatus and
;equipment for conveyor belts and conveyor belt systems; Dosimeters
Parts for all the aforesaid goods (included in class 9); Electrical and
electrohydraulic power steering; Electrical, electronic and mechanical
actuators, drive shafts and electric motors; Ammeters, voltmeters,
ohmmeters, manometers, thermometers, tachometers; Compasses,
acidimeters, water level indicators, scales; thermostats; Engine
management, idle speed control devices; data management devices,
data processing devices; Measuring, warning and display devices and
instruments for distance, axle load monitoring, acceleration, speed,
engine speed, torque, turn rate, pressure, fill level, fluid supply
(particularly fuel and washer fluid supply), altitude, coolant
temperature, charge pressure, power, air quality, air mass, oil level, oil
pressure, position, rudder position, temperature, travel, travel distance,
wind and water depth; Temperature controllers apparatus for use in
vehicle heating systems; Distance warning and controlling devices and
;display instruments; Radar devices; Reversing monitoring equipment
automatic parking assist; Optical, acoustic and haptic drowsiness and
speed warning devices and display instruments; Tire pressure
measurers, tire inflating equipment, tyre monitoring apparatus, tyre
matching apparatus, Tire balancing units for land vehicles; Service
indicator, wear indicator, consumption measurement device,
maintenance indicator; workshop diagnostic and test equipment; air
conditioning service units for the inspection, servicing and repair of air
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مسجالت بيانات الحوادث؛ أجھزة ومعدّات توصيل والتشغيل والتحويل والتخزين
والتنظيم والمراقبة للكھرباء؛ الصمامات الكھربائية والمرحالت الكھربائيه وأجھزة
اإلرسال واالستقبال والحساسات والمشغالت )بقدر ما تكون متضمنة ،في الفئة (٩؛
أجھزة الكشف؛ مفاتيح الضغط؛ وحدات التحكم والمنظمات؛ أجھزة فحص سوائل
المكابح؛ أجھزة التشخيص )لغير االستخدامات الطبية(؛ أنظمة المراقبة والتشخيص
لمحركات المركبات وأنظمة الدفع؛ مصابيح تحذير للمركبات؛ الملف اللولبي
]الكھرومغناطيسي[ والصمامات الكھربائية ]الحرارية[ والصمامات التي تسيطر
عليھا حراريا؛ أجھزة أشعّة الليزر لغير الغايات الطبية؛ البطاريات الكھربائية
ومكوناتھا والبطاريات القابلة إلعادة الشحن ومكوناتھا والبطاريات الشمسية؛
البطاريات الكھربائية للمركبات؛ أنظمة توليد الطاقة وخاليا الوقود ومكوناتھا
وأجھزة شحن البطاريات الكھربائية؛ معدات اإلنذار؛ أجھزة اإلنذار ضد اللصوص
ومعدات الكشف عن السرقة؛ أجھزة الفتح واإلغالق الكھربائية للمركبات ،بما في
ذلك وحدات التحكم والضوابط والمحركات الكھربائية؛ أنظمة اإلقفال المركزي؛
أجھزة إيقاف الحركة الكھربائية للسيارات؛ أجھزة التحكم عن بعد؛ أنظمة التشغيل
عن بعد ألنظمة اإلغالق المركزي؛ وإيجاد المواقع وتعقب المسارات وأجھزة توجيه
حركة المرور؛ أجھزة المالحة؛ أجھزة المالحة للمركبات؛ أنظمة تحديد المواقع
العالمية؛ أنظمة تنظيف الزجاج األمامي والمصابيح األمامية؛ أنظمة رفع وتحديد
موقع النوافذ للمركبات؛ وحدات التحكم ومحركات األسقف القابلة للطي والسقوف
االنزالقية وأجھزة الوقاية من أشعة الشمس؛ اجھزة معالجة البيانات وأجھزة
الحاسوب؛ التقويمات اإللكترونية؛ اجھزة الفاكس؛ شاشات المراقبة ؛ أجھزة
اإلدخال/اإلخراج الحاسوبية ؛ اآلالت الحاسبة؛ البيانات المسجلة والبرامج
والبرمجيات المحفوظة على الحواسيب ؛ معدات الشبكات الحاسوبية ومعدّات
اتصال البيانات؛ الحواسيب المستخدمة لمركبات القيادة الذاتية بدون سائق؛ برامج
الحاسوب لتشغيل المركبات؛ برامج الحاسوب الستخدامھا في القيادة الذاتية
للسيارات؛ برمجيات نظم مساعدة السائق؛ ولمنع الحوادث وأنظمة القيادة وبرامج
المالحة المريحة ؛ برمجيات الحاسوب لتطبيقات المحمول التي تمكن التفاعل
والواجھة بين المركبات؛ برمجيات تشخيص وإصالح األعطال؛ برامج االتصاالت
لتبادل البيانات إلكترونيا والمقاطع الصوتية وملفات الفيديو والصور؛ برمجيات
التطبيقات للحواسيب واألجھزة الالسلكية؛ برمجيات التطبيقات للحواسيب واألجھزة
الالسلكية؛ برمجيات التطبيقات لتخزين البيانات الحاسوبية عبر اإلنترنت؛ برمجيات
الحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت؛ أجھزة السيرفر على شبكة
االنترنت؛ األجھزة واألدوات الكھربائية واإللكترونية وأجھزة وأدوات العرض
التناظري والرقمي البصرية اإللكترونية والميكانيكية؛ أجھزة إرسال ونسخ الصور؛
أجھزة العرض الكھربائية أو اإللكترونية؛ معدّات العرض ووحدات العرض
وعناصر العرض ولوحات العرض والشاشات وشاشات المراقبة والشاشات
وشاشات العرض البلورية السائلة واألجھزة المدمجة بشاشات العرض البلورية
السائلة والشاشات المسطحة والشاشات وشاشات عرض الفيديو؛ الشاشات العاملة
باللمس؛ أجھزة التسجيل واستالم وإرسال ونسخ اإلشارات التناظرية و/أو الرقمية
وباإلضافة إلى الصور واألصوات؛ الھوائيات ؛ وأجھزة المذياع ؛ اجھزة التلفاز
والھواتف وتتضمّن الھواتف ذات خاصيّة العرض المرئي والمسموع )الفيديو(؛
أدوات التكلم عن بعد للھواتف ؛ معدات االنقاذ ،مثل قوارب النجاة وساللم اإلنقاذ
وشبكات اإلنقاذ ومشمعات اإلنقاذ وأحزمة اإلنقاذ وعوامات اإلنقاذ وسترات النجاة
ومعدات اطفاء الحرائق؛ العدسات الالصقة والنظارات وعلب للنظارات والمناظير
والعدسات المكبّرة والنظارات الشمسية والمثلثات التحذيرية للمركبات؛ وصالت
الھاتف النقال للمركبات؛ وصالت الوسائط المتعددة للمركبات؛ أجھزة العرض
الضوئي وكاميرات التصوير السينمائي لألفالم وآالت التصوير وآالت التصوير
الضوئية؛ أجھزة الترجمة اإللكترونية وأجھزة الترجمة اإللكترونية الموضوعة
بالجيب؛ األفالم المكشوفة؛ الوسائط الممغنطة ووسائط التسجيل اإللكترونية
والبصرية باستثناء األفالم غير المكشوفة؛ أقراص التسجيل ؛ البطاقات الممغنطة
والبطاقات ذات الدارات المتكاملة )بطاقات ذكية( وبطاقات الھواتف؛ آليات األجھزة
العاملة بالقطع النقدية وتتضمّن آالت التوزيع األوتوماتيكية وآالت النقد؛ آالت
تسجيل النقد وآالت الحوسبة؛ العناصر الفولتية الضوئية؛ الخاليا الضوئية؛ أجھزة
مراقبة الحضور وأنظمة الكشف عن شغل مقعد وحصائر الكشف عن شغل المقعد؛
أجھزة اختبار ومراقبة الجودة؛ أدوات مراقبة أزمة السير؛ أدوات للكشف عن أزمة
المرور؛ أنظمة التعرف على إشارات المرور؛ شاشات العرض العلوية )اتش يو
دي( للسيارات؛ جھاز إدارة المرور اإللكتروني والكھربائي؛ أجھزة التحكم في
حركة المرور ]المضيئة[؛ حلول )برمجيات( واجھات اآلالت لإلنسان )اتش ام يو(؛
أجھزة المالحة والتوجيه والتتبع واالستھداف وأجھزة إعداد الخرائط ؛ معدات
القياس ومع ّدات الكشف والمراقبة والمؤشرات وأجھزة التحكم؛ وحدات التحكم
اإللكترونية )اي سي يو( للتحكم بمحركات السيارات؛ أدوات قياس السرعة؛ أجھزة
السالمة واألجھزة األمنية وأجھزة الوقاية واإلشارة؛ معدات اإلنذار والتحذير؛
كاشفات النوم؛ أدوات العرض المركبة؛ لوحات المعلومات )الكھربائية(؛ أجھزة
السالمة واألجھزة األمنية وأجھزة الحماية وإرسال اإلشارات؛ البدالت الواقية
واألقنعة الواقية؛ رسائل الكترونية قابلة للتنزيل؛ الكتيبات اإللكترونية القابلة
للتحميل؛ أجھزة تعديل الشعاع للضوء األمامي؛ وحدات الخزان؛ أجھزة استشعار
جودة الھواء؛ محطات الشحن للمركبات الكھربائية؛ قطع ولوازم جميع البضائع
المذكورة ،المتضمنة في ھذه الفئة.

conditioners; Diesel testers; emission analysers; chassis analysers,
wheel alignment units; brake testers and test lanes; tire testers; battery
testers; battery chargers; devices for ECU diagnostics; Apparatus for
;testing vehicle brakes; Apparatus for testing vehicle transmissions
test benches; Time recording unit; accident data recorder; Apparatus
and instruments for conducting, switching, converting, storing,
regulating and monitoring electricity; Electrical fuses, electrical relays,
;)transponders, sensors, actuators (as far as included in class 9
detectors; Pressure switches; controllers (regulators); brake fluid
tester; Diagnostic apparatus [not for medical purposes]; Monitoring
;and diagnostic systems for vehicle engines and drive systems
Warning lamps for vehicles; solenoid [electromagnetic], electric
[thermionic] and thermostatically controlled valves; Lasers, not for
medical purposes; Electric batteries and their components,
rechargeable batteries and their components, solar batteries; Batteries,
electric, for vehicles; power generations systems, fuel cells and their
components, chargers for electric batteries; Alarm equipment; burglar
alarms, burglary detection equipment; electrical opening and closing
devices for motor vehicles, including control units, controls and
electric motors; central locking systems; electronic immobilizers for
motor vehicles; Remote control devices; Remote operation systems for
central locking systems; Position finding, course tracking and traffic
routing devices; Navigation instruments; navigation devices for
vehicles; GPS; Windshield and headlight cleaning systems; Window lift
and window positioning systems for vehicles; controllers and drives
for convertible soft tops, sliding roofs and sun protection devices; data
;processing devices, computers; electronic calendars; fax machines
monitors; computer I/O devices; calculators; recorded data, saved
computer programs and software; Computer networking and data
communications equipment; Computers for autonomous-driving
vehicles; Computer programs to operate vehicles; Computer programs
for use in autonomous driving of vehicles; Driver assistance systems
software; Accident prevention, comfort driving systems and navigation
software; Computer software for mobile applications that enable
;interaction and interface between vehicles and mobile devices
Software for diagnostics and troubleshooting; communications
software for electronically exchanging data, audio, video and images
;files; application software for computers and wireless devices
application software for computers and wireless devices; application
;software for cloud computing services; cloud computing software
cloud servers; Electrical, electronic, opto-electronic and mechanical
analog and digital display devices and instruments; Image
transmission and reproduction devices; electrical or electronic display
devices; display equipment, display modules, display elements, display
panels, displays, monitors, screens, LCDs, devices with LCDs, flat
screens, video screens and monitors; touch screens; Devices for
recording, receiving, transmitting and reproducing analog and/or
;digital signals, as well as images and sound; antenna; radios
televisions, telephones including video telephones; hands-free
equipment for telephones; Rescue equipment, such as life rafts, rescue
ladders, rescue nets, rescue tarpaulins, life belts, life buoys, life
jackets, fire extinguishing equipment; Contact lenses, glasses, glasses
cases, binoculars, magnifying glasses, sunglasses, hazard warning
;triangles for vehicles; mobile phone connectors for vehicles
multimedia connectors for vehicles; Projectors, film cameras, cameras,
;photocopiers; electronic translators, electronic pocket translators
exposed film; magnetic, electronic and optical recording media, with
the exception of non-exposed film; recording disks; magnetic cards,
;cards with integrated circuitry (smart cards), telephone cards
mechanisms for coin-operated apparatus including automatic
;dispensers, cash machines; cash registers, computing machines
Photovoltaic elements; photo cells; Presence monitoring devices, seatoccupancy detection systems, seat-occupancy detection mats; Testing
;and quality control devices; Instruments for monitoring traffic
;Instruments for detecting traffic; Traffic sign recognition systems
Head-up-displays (HUD) for motor vehicles; Electric and electronic
;]traffic management apparatus; Traffic control apparatus [luminous
Human machine interface (HMI) solutions (software); Navigation,
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guidance, tracking, targeting and map making devices; Measuring,
detecting and monitoring instruments, indicators and controllers;
Electronic control units (ECUs) for automotive engine controlling;
Speed measuring instruments; Safety, security, protection and
signalling devices; Alarms and warning equipment; Sleep detectors;
combination display instruments; Instrument panels [electric]; Safety,
security, protection and signaling devices; protective suits, protective
masks; downloadable electronic newsletters; downloadable electronic
brochures; headlight beam adjustment devices; tank modules; air
quality sensors; charging stations for electric vehicles; parts and
fittings of all the aforesaid goods, included in this class
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302018028103.2/12
Claim Date: 22/11/2018

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٢/٣٠٢٠١٨٠٢٨١٠٣٫٢ :رقم االدعاء
٢٠١٨/١١/٢٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

21/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus
for the recording, transmission or reproduction of sound or
images, magnetic recording media, sound recording discs; bags
and cases for video cameras or photographic equipment;
compact disks, DVDs and other digital recording media;
calculating machines, data processing equipment, computers
and computer equipment; mouse pads; software; USB flash
memories, PDAs, game software, computer programs, recorded
computer programs, computer and mobile phone programs
(downloadable software) and electronic publications
downloadable on-line or from the Internet; optical goods;
spectacles, sunglasses; goggles for sport ; spectacle frames;
spectacle lenses, contact lenses; spectacle cases or for contact
lenses; binoculars ; covers for laptops; bags designed for
laptops; cameras [photography] ; signalling buoys, positioning
buoys; telephones, portable telephones, smartphones, tablets,
PDAs and MP3 players; accessories for telephones, mobile
telephones, smartphones, tablets, PDAs, and MP3 players, in
particular hands-free kits for telephones, batteries, cases,
casings, facings, chargers, straps or lanyards, earphones; bags
and cases for mobile telephones and telephone equipment,
smartwatches
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use number(1854)if used separately from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، باريس٧٥٠٠١ نيوف- ريو دو بونت،٢

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170469
Class
9

21/04/2019

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

الصنف

١٧٠٤٦٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، السينماتوغرافية، الفوتوغرافية، الخاصة بمسح االراضي،  المالحية،األجھزة والعدد العلمية
 انقاذ الحياة،( الضبط )المراقبة، إرسال االشارات، القياس، اجھزة وعدد الوزن،البصرية
، وسائط تسجيل مغناطيسية، إرسال او استعادة الصوت او الصور، أجھزة لتسجيل،والتعليم
اقراص تسجيل الصوت؛ اكياس وعلب لكاميرات الفيديو او معدات التصوير الفوتوغرافي؛
 االقراص الرقمية المتعددة االستعماالت )دي في دي( ووسائط،(االقراص المدمجة )سي دي
 اجھزة الكومبيوتر ومعدات، معدات معالجة البيانات،تسجيل رقمية اخرى؛ اآلالت الحاسبة
 اجھزة،الكمبيوتر؛ مساند فأرة الحاسوب؛ برمجيات؛ قارئات الذاكرة التسلسلية العالمية
، برامج الحاسوب المسجلة، برامج الحاسوب، برمجيات االلعاب،المساعد الرقمي الشخصي
برامج الحاسوب والھاتف النقال )برمجيات قابلة للتنزيل( ومنشورات الكترونية قابلة للتنزيل
 نظارات شمس؛ نظارات واقية،على الخط المباشر او من االنترنت؛ سلع بصرية؛ نظارات
 عدسات الصقة؛ علب للنظارات او للعدسات،للرياضة؛ اطارات للنظارات؛ عدسات للنظارات
الالصقة؛ مناظير؛ اغطية ألجھزة الكمبيوتر المحمولة؛ اكياس مصممة ألجھزة الكمبيوتر
 ھواتف، ھواتف، عوامات تحديد المواقع،المحمولة؛ كاميرات ]تصوير[؛ عوامات اشارة
؛٣  اجھزة المساعد الرقمي الشخصي ومشغالت ام بي، اجھزة لوحية، ھواتف ذكية،محمولة
 ألجھزة المساعد، لألجھزة اللوحية، للھواتف الذكية، للھواتف النقالة،اكسسوارات للھواتف
، بطاريات،؛ خاصة اطقم للھواتف دون استعمال اليدين٣  ولمشغالت ام بي،الرقمي الشخصي
 سماعات اذن؛ اكياس وعلب للھواتف، اربطة او حبال قصيرة، شواحن، اغطية، اغلفة،علب
 ساعات ذكية،النقالة ومعدات الھواتف

(١٨٥٤)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الرقم:التنازل
بمعزل عن العالمه
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Date of

01/05/2019

Applicant Name:

Effective Power EPEPT
Co.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 11457 Jeddah 21381 Saudi
arabia, P.O.Box: 11191, 11457

:تاريخ ايداع الطلب

مصنع شركة القوة الفعالة للمحوالت واللوحات الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170624
Class
9

، ٢١٣٨١  جدة١١٤٥٧  ص ب،المدينة الصناعية الثانية
١١٤٥٧ ,١١١٩١:ب.ص

Applicant for
Correspondence

Trademark

01/05/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
accumulators, electric, converters, electric, circuit breakers,
electronic electrical panels, collectors, electric, comparators,
couplers [data processing equipment], electrical Panels cases,
conductors, electric, counters / meters, covers for electric
outlets, couplings, electric / connections, electric, current
rectifiers, distribution boxes [electricity], distribution boards
[electricity], distribution units [electricity], materials for
electricity mains [wires, cables], electrolysers, electromagnetic
coils, condensers [capacitors], current rectifiers, ergometers,
frequency meters, high-frequency apparatus, inductors
[electricity], regulating apparatus, electric, electric installations
for the remote control of industrial operations, relays, electric,
resistances, electric, exposure meters [light meters],
flowmeters, Panels, systems and relays for protection, control
and control devices, solenoid valves [electromagnetic
switches], telerupters.
The registration of this trademark dose not give the owners the
exclusive right to use the generic and descriptive words
separately from the mark

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
9

الصنف

١٧٠٦٢٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة
، مفاتيح قطع الدارات الكھربائية، محوالت كھربائية، مراكم كھربائية،الكھربائية
 قارنات ]مع ّدات، دارات مقارنة، مجمّعات كھربائية،لوحات كھربائية الكترونية
 أجھزة/  عدادات، علب لوحات كھربائية موصالت كھربائية، [معالجة البيانات
مقومات
ّ ، وصالت كھربائية/ قارنات كھربائية، أغطية للمخارج الكھربائية،قياس
 وحدات،[ لوحات توزيع ]كھربائية،[ صناديق توزيع ]كھربائية،التيار الكھربائي
 أجھزة تحليل،[ مواد مصادر الكھرباء الرئيسية ]أسالك وكبالت،[توزيع ]كھربائية
 أجھزة،مقومات التيار الكھربائي
ّ ، مكثفات،[ ملفات كھرومغناطيسية،كھربائي
،[ ملفات حث ]كھربائية، أجھزة عالية التردد، أجھزة قياس التردد، ،قياس الطاقة
، منشآت كھربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية،أجھزة تنظيم كھربائية
 أجھزة قياس مدة التعرض للضوء ]أجھزة، مقاومات كھربائية،مُرحـِّالت كھربائية
لوحات وانظمة ومرحالت للحماية،  أجھزة قياس التدفق،[قياس شدة اإلضاءة
،[ صمامات تشغل بملفات لولبية ]مفاتيح كھرومغناطيسية،والتحكم واجھزة التحكم
قواطع للتيار الكھربائي عن بُعد
إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

22/08/2019

اسم طالب التسجيل:

كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا (كاسيو كومبيوتر كو ،.ليمتد)

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Casio Keisanki Kabushiki
Kaisha (Casio Computer
)Co., Ltd.

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٣٠

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,
Tokyo, Japan

٦ـ ،٢ھون -ماتشي ١ـ تشوم ،شيبويا  -كو ،طوكيو ،اليابان

الصنف

22/08/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات اليد الذكية؛ أجھزة الحاسوب التي يمكن ارتداؤھا؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛
شاشات عرض الفيديو لالرتداء؛ البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ كابالت الشحن؛ المحوالت
الكھربائية؛ سماعات األذن وسماعات الرأس؛ تطبيقات الھواتف المتنقلة القابلة للتحميل
وبرمجيات معالجة ومراجعة وتحرير البيانات من الساعات الذكية واألجھزة المتنقلة التي تقدم
أنظمة تحديد المواقع العالمية والبوصالت وأجھزة قياس الضغط الجوي وأجھزة قياس
االرتفاع وعدادات الخطوات وأجھزة قياس نبضات القلب وأجھزة قياس التسارع والحرارة؛
ساعات اليد الذكية المزودة براديو يمكن التحكم به.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170330
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Smart watches; wearable computers; wearable activity trackers
;wearable video display monitors; batteries; battery chargers
charging cables; electrical adapters; earphones and
headphones; downloadable mobile applications and software
for processing, reviewing and editing data from smart watches
and mobile devices featuring global positioning systems,
compasses, barometers, altimeters, pedometers, heart rate
meters, accelerometers and thermometers; smart watches
having a radio-controlled function.
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تاريخ ايداع الطلب:

22/08/2019

اسم طالب التسجيل:

كاسيو كيسانكي كابوشيكي كايشا (كاسيو كومبيوتر كو ،.ليمتد)

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Casio Keisanki Kabushiki
Kaisha (Casio Computer
)Co., Ltd.

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٢٩

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,
Tokyo, Japan

٦ـ ،٢ھون -ماتشي ١ـ تشوم ،شيبويا  -كو ،طوكيو ،اليابان

الصنف

22/08/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ الحواسيب الشخصية المحمولة باليد؛ المساعدات
الشخصية الرقمية؛ اآلالت الحاسبة العلمية؛ االالت الحاسبة االلكترونية؛ برمجيات التعليم؛
برمجيات الكمبيوتر لتبادل البيانات بين األجھزة اإللكترونية؛ برمجيات الكمبيوتر الستخدامھا
في جدول البيانات والرسوم البيانية؛ برمجيات الكمبيوتر المستخدمة في مجال تعليم
الرياضيات؛ برمجيات الكمبيوتر للحواسيب الشخصية الستخدامھا في تحقيق تبادل البيانات
بين الحواسيب الشخصية وساعات اليد أو الكاميرات الرقمية واألجھزة واألدوات اإللكترونية
األخرى؛ البرمجيات للحواسيب؛ أجھزة األدوات التعليمية على شكل أجھزة بينية لالتصاالت
بين اآلالت الحاسبة وأجھزة الكمبيوتر؛ الحواسيب الشخصية؛ مكونات أجھزة الكمبيوتر
واألجھزة الطرفية للكمبيوتر؛ البطاريات؛ وصالت التيار المترددِ؛ شواحن البطاريات؛ كابالت
ناقالت البيانات التسلسلية العالمية؛ الكابالت؛ بطاقات الذاكرة؛ وحدات الذاكرة؛ واألقراص
المدمجة؛ حقائب الحمل وحقائب حمل الحاسبات اإللكترونية والمساعدات الرقمية الشخصية
والحواسيب الشخصية المحمولة؛ األقالم اإللكترونية؛ أجھزة العرض الضوئي؛ محلالت
البيانات؛ حساسات حركة؛ المنظمات الشخصية اإللكترونية؛ وآالت التصوير الرقمية؛ طابعات
الرقع اإللكترونية؛ أجھزة التسجيل وأجھزة إرسال أونسخ األصوات أو الصور؛ أقراص
الموسيقى المسجلة وأقراص الفيديو المسجّ لة؛ األفالم لعرض األفالم؛ برمجيات الحاسوب؛
البرمجيات التعليمية التي تحتوي على تعليمات في الرياضيات واآلالت الحاسبة؛ البرمجيات
لآلالت الحاسبة العلمية؛ البرمجيات للوصول إلى واستخدام شبكة الحوسبة التي تعتمد على
مصادر من اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب التي تعتمد على مصادر اإلنترنت الستخدامھا في
إدارة قواعد البيانات واستخدام في التخزين اإللكتروني للبيانات؛ برمجيات الكمبيوتر الستخدام
في التطبيقات المستندة إلى المصادر من اإلنترنت والبيانات والخدمات.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170329
Class
9

Trademark

Goods/Services
Tablet computers; handheld personal computers; personal
;digital assistants; scientific calculators; electronic calculators
educational software; computer software for data exchange
between electronic devices; computer software for use as a
spreadsheet and in graphing; computer software used in the
field of math education; computer software for a personal
computer for use in achieving data exchange between a
personal computer and a wrist watch or a digital camera and
other electronic apparatus and instruments; software for
computers; educational instruments devices in the nature of
interface devices for communications between calculators and
computers; personal computers; computer hardware
components and computer peripherals thereof; batteries; AC
;adapters; battery chargers; USB cables; cables; memory cards
memory units; CD-ROMs; carrying cases and bags for
electronic calculators, personal digital assistants and handheld
personal computers; electronic pens; projectors; data
;analyzers; motion sensors; electronic personal organizers
digital cameras; electronic label printers; apparatus for
;recording, transmitting or reproducing sound or images
;recorded music discs, recorded video discs; films of movies
computer software; educational software featuring instructions
in mathematics and calculators; software for scientific
calculators; software for accessing and using a cloud
computing network; downloadable cloud computer software for
use in database management and use in electronic storage of
data; computer software for using cloud-based applications,
data and services.
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2019

Date of

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٣٧٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائية
والبصرية والوزن والقياس وإرسال االشارات والمراقبة )اإلشراف( وأجھزة وأدوات
اإلنقاذ والتعليم؛ أجھزة ومعدّات توصيل و التشغيل والتحويل والتجميع والتنظيم أو
التحكم في الطاقة الكھربائية؛ أجھزة التسجيل أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو
الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية ،أقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة ،أقراص
الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ آليات األجھزة التي تدار عن طريق
القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد ،اآلالت الحاسبة ،معدات معالجة البيانات ،أجھزة
الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجھزة إطفاء الحريق؛ برمجيات الحاسوب لتمكين
المستخدمين من تحديد موقع مشغالت األلعاب األخرى ولعب األلعاب عبر شبكات
االتصاالت؛ برمجيات الحاسوب لنقل البريد اإللكتروني؛ برمجيات الحاسوب للرسائل
اإللكترونية؛ برمجيات الحاسوب للنقل اإللكتروني للبيانات والصور والوثائق عبر
شبكة الحاسوب العالمية؛ برمجيات الحاسوب لتوفير غرف الدردشة على اإلنترنت
ولوحات النشرات اإللكترونية ولنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة
العامة؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في البحث واالسترجاع والفھرسة والتنظيم
للبيانات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة لتحسين أداء ووظائف شبكات الحاسوب؛
برمجيات الحاسوب للبحث عن المعلومات واسترجاعھا والمواقع اإللكترونية
والمصادر ا|ألخرى على شبكات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب لتوفير دليل المعلومات
والمواقع اإللكترونية والمصادر |ألخرى على شبكات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب
لتوفير وصول متعدد المستخدمين إلى شبكة الحاسوب لنشر مجموعة واسعة ومتنوعة
من المعلومات؛ برمجيات الحاسوب التي تتيح للمستخدمين تخصيص عرضھم
والستماع وتجربة اللعب من خالل اختيار وتنظيم مشاھدة وأداء المقاطع الصوتية
والمقاطع المرئية والعناصر السمعية البصرية من قبل المستخدمين في مجاالت
الموسيقى والمقاطع المرئية والرياضات والترفيه؛ المدونة الصوتية القابلة للتحميل
في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء
والمعلومات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة
واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛ تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة
للتحميل لبث األحداث الرياضية الحية وبث البرامج الرياضية والمعلومات الرياضية
وتتضمن النتائج الرياضية واإلحصائيات الرياضية وإحصائيات الالعبين واللعب
التوضيحي للتعليق الرياضي والتعليقات التحريرية الرياضية؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل الستخدامھا في بطوالت الدوري الرياضية الخيالية وإدارة
والمشاركة في بطوالت الدوري الرياضية الخيالية وتوفير البرامج الرياضية
والمعلومات وتوفير المعاينات والتحذيرات واإلعادات ومقاطع الفيديو من المسابقات
الرياضية وتغذية آالت التصوير على اإلنترنت في مجال الرياضة؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل لتوفير األخبار الترفيھية والرياضية؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل للرھان الرياضي؛ أفالم وبرامج تلفزيونية قابلة للتحميل التي
تعرض األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات
المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم
والتكنولوجيا والثقافة والعافية المقدمة من خالل خدمة الفيديو حسب الطلب؛ تطبيقات
األجھزة المحمولة لعرض البرامج على اإلنترنت والنصوص والصور ومحتوى
الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو في مجاالت األحداث الجارية واألخبار والتعليقات
والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات المالية والموسيقى واإللھام
والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة
والعافية؛ تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة للتحميل التي تعرض البرمجيات للرسائل

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170379
Class
9

Trademark

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving 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 coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment,
;computers; computer software; fire extinguishing apparatus
computer software to enable users to locate other game players and
play games over communications networks; computer software for
transmitting electronic mail; computer software for electronic
messaging; computer software for electronic transmission of data,
images, and documents via a global computer network; computer
software for providing online chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field of
general interest; computer software used to search, retrieve, index,
and organize data; computer software used to enhance the
performance and functionality of computer networks; computer
software for searching and retrieving information, websites, and
other resources on computer networks; computer software for
providing a directory of information, websites, and resources
available on computer networks; computer software for providing
multiple-user access to a computer network for the dissemination of
a wide range and variety of information; computer software that
allows users to customize their viewing, listening, and playing
experience by selecting and arranging the display and performance
of audio, video, and audiovisual elements by users in the fields of
music, video, sports and the entertainment industry; downloadable
podcasts in the fields of news, commentary, weather, sports,
entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health, lifestyle,
;travel, parenting, science, technology, culture, and wellness
downloadable mobile applications to broadcast live sporting events,
broadcasting of sports programming and sports information,
including sports scores, sports statistics, player statistics, play-by;play sports commentary and sports editorial commentary
downloadable mobile applications for use in fantasy sports leagues,
managing and participating in fantasy sports leagues, providing
sports programming and information, providing previews, alerts,
replays, video clips of sporting competitions and webcam feeds in
the field of sports; downloadable mobile applications for providing
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entertainment and sports related news; downloadable mobile
applications for sports betting; downloadable films and television
programs featuring news, commentary, weather, sports,
entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health, lifestyle,
travel, parenting, science, technology, culture, and wellness
provided via a video-on-demand service; downloadable mobile
applications for viewing online programs, text, images, multimedia
content and videos in the fields of current events, news,
commentary, weather, sports, entertainment, fashion, finance, music,
inspiration, health, lifestyle, travel, parenting, science, technology,
culture, and wellness; downloadable mobile application featuring
software for texting, sharing images videos, multimedia content;
downloadable mobile application featuring software for use in group
communication, namely instant messaging, social media, file
sharing, and searching and posting of text and images;
downloadable mobile applications for news, commentary, weather,
sports, entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health,
lifestyle, travel, parenting, science, technology, culture, and
wellness; downloadable mobile applications for electronic chat
rooms and bulletin boards; downloadable mobile applications for
electronic mail, electronic messaging, and electronic transmission of
data, images, and documents; credit cards; downloadable mobile
applications linked to credit cards and user bank accounts; provider
and developer services for the mobile application including finance,
online to offline and ad services in the future; point of sale [POS]
systems; reservation systems software; computer software;
electronic book; music downloaded from the internet, voice data
downloaded from the internet; downloadable music files; films
downloaded from the internet, images downloaded from the internet;
downloadable image files; movies downloaded from the internet;
books downloaded from the internet; electronic publications,
downloadable; electronic sheet music, downloadable; pictures
downloaded from the internet; downloadable graphics for mobile
phones; electronic manual; game programs downloaded from the
internet, video recording media; sound recording carriers;
downloadable films and television programs featuring news,
commentary, weather, sports, entertainment, fashion, finance, music,
inspiration, health, lifestyle, travel, parenting, science, technology,
culture, and wellness provided via a video-on-demand service;
downloadable mobile applications for viewing online programs, text,
images, multimedia content and videos
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078381
Claim Date: 09/08/2019

النصية ومشاركة الصور والفيديو ومحتويات الوسائط المتعددة؛ تطبيقات األجھزة
،المحمولة القابلة للتحميل التي تعرض برمجيات لالستخدام في االتصاالت الجماعية
 الرسائل الفورية ووسائل التواصل االجتماعي ومشاركة الملفات والبحث:تحديدا
والنشر للنصوص والصور؛ تطبيقات األجھزة المحمولة لألخبار والتعليقات والطقس
واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء والمعلومات المالية والموسيقى واإللھام والصحة
ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛
تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة للتحميل لغرف الدردشة اإللكترونية ولوحات النشر
اإللكترونية؛ تطبيقات األجھزة المحمولة للبريد اإللكتروني وإلرسال الرسائل إلكترونيا
واإلرسال اإللكتروني للبيانات والصور والوثائق ولبطاقات االئتمان؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل المربوطة مع بطاقات االئتمان وحسابات البنك للمستخدم
والمطور لتطبيقات األجھزة المحمولة وتتضمن المعلومات المالية مع
المزود
ولخدمات
ِ
ِ
اإلنترنت وبدون إنترنت وخدمات الدعاية في المستقبل؛ أنظمة نقاط البيع )بيه او
اس(؛ برمجيات أنظمة الحجز؛ برمجيات الحاسوب؛ الكتب اإللكترونية؛ الموسيقى
 البيانات الصوتية القابلة للتحميل من اإلنترنت؛ الملفات،القابلة للتحميل من اإلنترنت
 الصور القابلة للتحميل من،الموسيقية القابلة للتحميل؛ األفالم المحملة من اإلنترنت
اإلنترنت؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ األفالم القابلة للتحميل من اإلنترنت؛ الكتب
القابلة للتحميل من اإلنترنت؛ المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل؛ مقطوعات
موسيقية الكترونية القابلة للتحميل؛ الصور المحملة من اإلنترنت؛ الرسوم المحملة
،للھواتف النقالة؛ األدلة اإللكترونية؛ برامج األلعاب القابلة للتحميل من اإلنترنت
وسائط تسجيل الصوت؛ ناقالت تسجيل الصوت؛ أفالم وبرامج تلفزيونية قابلة للتحميل
التي تعرض األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء
والمعلومات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة
واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية المقدمة من خالل خدمة الفيديو حسب
الطلب؛ تطبيقات األجھزة المحمولة لعرض البرامج على اإلنترنت والنصوص والصور
.ومحتوى الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٦٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائية
والبصرية والوزن والقياس وإرسال االشارات والمراقبة )اإلشراف( وأجھزة وأدوات
اإلنقاذ والتعليم؛ أجھزة ومعدّات توصيل و التشغيل والتحويل والتجميع والتنظيم أو
التحكم في الطاقة الكھربائية؛ أجھزة التسجيل أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو
الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية ،أقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة ،أقراص
الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ آليات األجھزة التي تدار عن طريق
القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد ،اآلالت الحاسبة ،معدات معالجة البيانات ،أجھزة
الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجھزة إطفاء الحريق؛ برمجيات الحاسوب لتمكين
المستخدمين من تحديد موقع مشغالت األلعاب األخرى ولعب األلعاب عبر شبكات
االتصاالت؛ برمجيات الحاسوب لنقل البريد اإللكتروني؛ برمجيات الحاسوب للرسائل
اإللكترونية؛ برمجيات الحاسوب للنقل اإللكتروني للبيانات والصور والوثائق عبر
شبكة الحاسوب العالمية؛ برمجيات الحاسوب لتوفير غرف الدردشة على اإلنترنت
ولوحات النشرات اإللكترونية ولنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة
العامة؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في البحث واالسترجاع والفھرسة والتنظيم
للبيانات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة لتحسين أداء ووظائف شبكات الحاسوب؛
برمجيات الحاسوب للبحث عن المعلومات واسترجاعھا والمواقع اإللكترونية
والمصادر ا|ألخرى على شبكات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب لتوفير دليل المعلومات
والمواقع اإللكترونية والمصادر |ألخرى على شبكات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب
لتوفير وصول متعدد المستخدمين إلى شبكة الحاسوب لنشر مجموعة واسعة ومتنوعة
من المعلومات؛ برمجيات الحاسوب التي تتيح للمستخدمين تخصيص عرضھم
والستماع وتجربة اللعب من خالل اختيار وتنظيم مشاھدة وأداء المقاطع الصوتية
والمقاطع المرئية والعناصر السمعية البصرية من قبل المستخدمين في مجاالت
الموسيقى والمقاطع المرئية والرياضات والترفيه؛ المدونة الصوتية القابلة للتحميل
في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء
والمعلومات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة
واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛ تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة
للتحميل لبث األحداث الرياضية الحية وبث البرامج الرياضية والمعلومات الرياضية
وتتضمن النتائج الرياضية واإلحصائيات الرياضية وإحصائيات الالعبين واللعب
التوضيحي للتعليق الرياضي والتعليقات التحريرية الرياضية؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل الستخدامھا في بطوالت الدوري الرياضية الخيالية وإدارة
والمشاركة في بطوالت الدوري الرياضية الخيالية وتوفير البرامج الرياضية
والمعلومات وتوفير المعاينات والتحذيرات واإلعادات ومقاطع الفيديو من المسابقات
الرياضية وتغذية آالت التصوير على اإلنترنت في مجال الرياضة؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل لتوفير األخبار الترفيھية والرياضية؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل للرھان الرياضي؛ أفالم وبرامج تلفزيونية قابلة للتحميل التي
تعرض األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات
المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم
والتكنولوجيا والثقافة والعافية المقدمة من خالل خدمة الفيديو حسب الطلب؛ تطبيقات
األجھزة المحمولة لعرض البرامج على اإلنترنت والنصوص والصور ومحتوى
الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو في مجاالت األحداث الجارية واألخبار والتعليقات
والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات المالية والموسيقى واإللھام
والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة
والعافية؛ تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة للتحميل التي تعرض البرمجيات للرسائل
النصية ومشاركة الصور والفيديو ومحتويات الوسائط المتعددة؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل التي تعرض برمجيات لالستخدام في االتصاالت الجماعية،
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23/09/2019

Date of

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170365
Class
9

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving 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 coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment,
;computers; computer software; fire extinguishing apparatus
computer software to enable users to locate other game players and
play games over communications networks; computer software for
transmitting electronic mail; computer software for electronic
messaging; computer software for electronic transmission of data,
images, and documents via a global computer network; computer
software for providing online chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field of
general interest; computer software used to search, retrieve, index,
and organize data; computer software used to enhance the
performance and functionality of computer networks; computer
software for searching and retrieving information, websites, and
other resources on computer networks; computer software for
providing a directory of information, websites, and resources
available on computer networks; computer software for providing
multiple-user access to a computer network for the dissemination of
a wide range and variety of information; computer software that
allows users to customize their viewing, listening, and playing
experience by selecting and arranging the display and performance
of audio, video, and audiovisual elements by users in the fields of
music, video, sports and the entertainment industry; downloadable
podcasts in the fields of news, commentary, weather, sports,
entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health, lifestyle,
;travel, parenting, science, technology, culture, and wellness
downloadable mobile applications to broadcast live sporting events,
broadcasting of sports programming and sports information,
including sports scores, sports statistics, player statistics, play-by;play sports commentary and sports editorial commentary
downloadable mobile applications for use in fantasy sports leagues,
managing and participating in fantasy sports leagues, providing
sports programming and information, providing previews, alerts,
replays, video clips of sporting competitions and webcam feeds in
the field of sports; downloadable mobile applications for providing
entertainment and sports related news; downloadable mobile
applications for sports betting; downloadable films and television
programs featuring news, commentary, weather, sports,
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entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health, lifestyle,
travel, parenting, science, technology, culture, and wellness
provided via a video-on-demand service; downloadable mobile
applications for viewing online programs, text, images, multimedia
content and videos in the fields of current events, news,
commentary, weather, sports, entertainment, fashion, finance, music,
inspiration, health, lifestyle, travel, parenting, science, technology,
culture, and wellness; downloadable mobile application featuring
software for texting, sharing images videos, multimedia content;
downloadable mobile application featuring software for use in group
communication, namely instant messaging, social media, file
sharing, and searching and posting of text and images;
downloadable mobile applications for news, commentary, weather,
sports, entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health,
lifestyle, travel, parenting, science, technology, culture, and
wellness; downloadable mobile applications for electronic chat
rooms and bulletin boards; downloadable mobile applications for
electronic mail, electronic messaging, and electronic transmission of
data, images, and documents; credit cards; downloadable mobile
applications linked to credit cards and user bank accounts; provider
and developer services for the mobile application including finance,
online to offline and ad services in the future; point of sale [POS]
systems; reservation systems software; computer software;
electronic book; music downloaded from the internet, voice data
downloaded from the internet; downloadable music files; films
downloaded from the internet, images downloaded from the internet;
downloadable image files; movies downloaded from the internet;
books downloaded from the internet; electronic publications,
downloadable; electronic sheet music, downloadable; pictures
downloaded from the internet; downloadable graphics for mobile
phones; electronic manual; game programs downloaded from the
internet, video recording media; sound recording carriers;
downloadable films and television programs featuring news,
commentary, weather, sports, entertainment, fashion, finance, music,
inspiration, health, lifestyle, travel, parenting, science, technology,
culture, and wellness provided via a video-on-demand service;
downloadable mobile applications for viewing online programs, text,
images, multimedia content and videos
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078382
Claim Date: 09/08/2019

 الرسائل الفورية ووسائل التواصل االجتماعي ومشاركة الملفات والبحث:تحديدا
والنشر للنصوص والصور؛ تطبيقات األجھزة المحمولة لألخبار والتعليقات والطقس
واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء والمعلومات المالية والموسيقى واإللھام والصحة
ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛
تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة للتحميل لغرف الدردشة اإللكترونية ولوحات النشر
اإللكترونية؛ تطبيقات األجھزة المحمولة للبريد اإللكتروني وإلرسال الرسائل إلكترونيا
واإلرسال اإللكتروني للبيانات والصور والوثائق ولبطاقات االئتمان؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل المربوطة مع بطاقات االئتمان وحسابات البنك للمستخدم
والمطور لتطبيقات األجھزة المحمولة وتتضمن المعلومات المالية مع
المزود
ولخدمات
ِ
ِ
اإلنترنت وبدون إنترنت وخدمات الدعاية في المستقبل؛ أنظمة نقاط البيع )بيه او
اس(؛ برمجيات أنظمة الحجز؛ برمجيات الحاسوب؛ الكتب اإللكترونية؛ الموسيقى
 البيانات الصوتية القابلة للتحميل من اإلنترنت؛ الملفات،القابلة للتحميل من اإلنترنت
 الصور القابلة للتحميل من،الموسيقية القابلة للتحميل؛ األفالم المحملة من اإلنترنت
اإلنترنت؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ األفالم القابلة للتحميل من اإلنترنت؛ الكتب
القابلة للتحميل من اإلنترنت؛ المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل؛ مقطوعات
موسيقية الكترونية القابلة للتحميل؛ الصور المحملة من اإلنترنت؛ الرسوم المحملة
،للھواتف النقالة؛ األدلة اإللكترونية؛ برامج األلعاب القابلة للتحميل من اإلنترنت
وسائط تسجيل الصوت؛ ناقالت تسجيل الصوت؛ أفالم وبرامج تلفزيونية قابلة للتحميل
التي تعرض األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء
والمعلومات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة
واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية المقدمة من خالل خدمة الفيديو حسب
الطلب؛ تطبيقات األجھزة المحمولة لعرض البرامج على اإلنترنت والنصوص والصور
.ومحتوى الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء

115

تاريخ ايداع الطلب:

29/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/09/2019

Date of

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٣٥٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات الحاسوب لنقل البريد اإللكتروني؛ برمجيات الحاسوب للرسائل اإللكترونية؛
برمجيات الحاسوب للنقل اإللكتروني للبيانات والصور والوثائق والمقاطع الصوتية ومقاطع
الفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة األخرى عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ برمجيات الحاسوب
لتوفير غرف الدردشة على اإلنترنت ولوحات النشرات اإللكترونية لنقل الرسائل بين
المستخدمين في مجال المصلحة العامة؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في البحث عن
واسترداد وفھرسة وتنظيم البيانات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في تحسين أداء ووظائف
شبكات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب للبحث عن المعلومات واسترجاعھا من المواقع
اإللكترونية والمصادر األخرى على شبكات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب لتوفير وصول
متعدد المستخدمين إلى شبكة الحاسوب لنشر مجموعة واسعة ومتنوعة من المعلومات؛
تطبيقات الھواتف المحمولة القابلة للتحميل الستعراض الصور والبرامج اإللكترونية
والنصوص والصور ومحتوى الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو في مجاالت األحداث الجارية
واألخبار والتعليق والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات المالية واألطعمة
والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا
والثقافة والعافية؛ تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة للتحميل التي تضم برمجيات للرسائل
النصية ومشاركة الصور والفيديوھات ومحتويات الوسائط المتعددة؛ تطبيقات األجھزة
المحمولة القابلة للتحميل التي تضم برمجيات الستخدامھا في االتصاالت الجماعية وتحديدا:
الرسائل الفورية ووسائل التواصل االجتماعي ومشاركة الملفات والبحث عن ونشر النصوص
والصور؛ تطبيقات األجھزة المحمولة القابلة للتحميل لغرف الدردشة اإللكترونية ولوحات
النشر اإللكترونية؛ تطبيقات األجھزة المحمولة للبريد اإللكتروني إرسال الرسائل إلكترونيا ً
واإلرسال اإللكتروني للبيانات والصور والوثائق والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والوسائط
المتعددة األخرى؛ الصور ومقاطع الفيديو والملفات والمستندات والصور الذي يتم تحميلھا
عن االنترنت؛ الرسوم القابلة للتحميل على الھواتف النقالة.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٦٢٦١٧٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/٢٢ :

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170355
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computer software for transmitting electronic mail; computer
software for electronic messaging; computer software for
electronic transmission of data, images, and documents, audio,
;video and other multimedia via a global computer network
computer software for providing online chat rooms and
electronic bulletin boards for transmission of messages among
users in the field of general interest; computer software used to
search, retrieve, index, and organize data; computer software
used to enhance the performance and functionality of computer
networks; computer software for searching and retrieving
information, websites, and other resources on computer
networks; computer software for providing multiple-user access
to a computer network for the dissemination of a wide range
and variety of information; downloadable mobile applications
for viewing games, online programs, text, images, multimedia
content and videos in the fields of current events, news,
commentary, weather, sports, entertainment, fashion, finance,
food, music, inspiration, health, lifestyle, travel, parenting,
science, technology, culture, and wellness; downloadable
mobile application featuring software for texting, sharing
images videos, multimedia content; downloadable mobile
application featuring software for use in group communication,
namely instant messaging, social media, file sharing, and
searching and posting of text and images; downloadable mobile
;applications for electronic chat rooms and bulletin boards
downloadable mobile applications for electronic mail, electronic
messaging, and electronic transmission of data, images, and
documents, audio, video and other multimedia; pictures, videos,
;files, documents and images downloaded from the internet
downloadable graphics for mobile phones.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88626178
Claim Date: 22/09/2019
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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

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;
mobile applications 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; mobile
applications in the fields of nutrition, health, wellness, and
diabetes management; providing downloadable electronic
newsletters in the fields of nutrition, health, wellness, and
diabetes management.

: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
170490
Class
9

07/10/2019

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

الصنف

١٧٠٤٩٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات في مجال التشخيصات الطبية؛ برمجيات إدارة بيانات الصحّ ة؛ البرمجيات الطبية
للمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة والمراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ تطبيقات الھواتف
النقالة للمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ البرمجيات
الطبية إلدارة األمراض؛ البرمجيات في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض
السكري؛ تطبيقات الھواتف النقالة في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض
السكري؛ خدمات توفير الرسائل اإلخبارية اإللكترونية القابلة للتحميل في مجاالت التغذية
والصحة والعافية والتعامل مع مرض السكري
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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

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;
mobile applications 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; mobile
applications in the fields of nutrition, health, wellness, and
diabetes management; providing downloadable electronic
newsletters in the fields of nutrition, health, wellness, and
diabetes management.
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.

: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
170593
Class
9

07/10/2019

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

الصنف

١٧٠٥٩٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات في مجال التشخيصات الطبية؛ برمجيات إدارة بيانات الصحّ ة؛ البرمجيات الطبية
للمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة والمراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ تطبيقات الھواتف
النقالة للمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ البرمجيات
الطبية إلدارة األمراض؛ البرمجيات في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض
السكري؛ تطبيقات الھواتف النقالة في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض
السكري؛ خدمات توفير الرسائل اإلخبارية اإللكترونية القابلة للتحميل 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

24/10/2019

24/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سفاري للخدمات والتجارة االلكترونية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

safari electronic services
& trading co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / wasfi al tal / al jardenz, P.O.Box:
10224, 11151
Applicant for
P.O.Box 10224 -11151 al balqa /alarda
Correspondence
alsbihi
Trademark
170426
Class
9

Goods/Services
application software for cell phones , application software for
mobile phones , application software for smart phone
downlodable software application (apps) , downlodable software
application for smartphones , mobile appilication for booking
taxis

,١٠٢٢٤:ب. ص،  الجاردنز/  شارع وصفي التل/ عمان
١١١٥١
 البلقاء العارضة الصبيحي١١١٥١ -١٠٢٢٤ ب.ص
9

الصنف

١٧٠٤٢٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تطبيق البرمجيات،  تطبيق البرمجيات للھواتف المحموله،برنامج تطبيق للھواتف المحموله
،  تطبيقات قابله للتنزيل تطبيقات البرمجيات القابله للتنزيل للھواتف الذكيه،للھواتف الذكيه
تطبيقات الھاتف المحمول لحجز التكسي
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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

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.: 34284
Claim Date: 16/09/2019

: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
170453
Class
9

18/12/2019

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

الصنف

١٧٠٤٥٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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
٣٤٢٨٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/١٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

10/02/2020

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

بريسمين اس.بيه.ايه
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PRYSMIAN S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Chiese, 6 - 20126 Milan, Italy

فيا شيسي ٢٠١٢٦-٦ ،ميالن ،ايطاليا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٦٧

10/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكوابل والموصالت الكھربائية وكابالت األجھزة الكھربائية وكابالت التحكم الكھربائية؛
الكابالت والموصالت لالتصاالت بعيدة المدى المصنوعة من النحاس ومن األلياف البصرية؛
كوابل إرسال البيانات المصنوعة من النحاس واأللياف البصرية والكابالت متحدة المحور
وكابالت التوصيل وكابالت دائرة القياس الحرارية؛ األغلفة والعوازل للكابالت الكھربائية
والبصرية

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170367
Class
9

Trademark

Goods/Services
Electrical cables and conductors, electrical instrumentation
cables and electrical control cables; copper and fiberoptic
telecommunication cables and conductors; copper and
fiberoptic data transmission cables, coaxial cables,
thermocouple extension and compensation cables; sheaths and
insulations for electrical and optical cables.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/02/2020

اسم طالب التسجيل:

سامسونج اليكترونيكس كو ،.ال تي دي.

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

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Samsung Electronics Co.,
Ltd.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 ،١٢٩سامسونج – رو ،يونجتونج – جو ،سوون – سي،
جيونجي – دو ،الجمھورية الكورية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٨٠

13/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الھواتف النقالة؛ الھواتف الذكية؛ الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ برمجيات الكمبيوتر
لتصفح والوصول إلى المحتوى الرقمي وبرمجيات الحاسوب وألعاب الحاسوب واألعمال
الصوتية واألعمال البصرية واألعمال السمعية البصرية والمنشورات اإللكترونية والكتب
واالفالم والموسيقى؛ برمجيات الكمبيوتر السترجاع وتنزيل وتخزين وإرسال وعرض
المحتوى الرقمي وبرمجيات الحاسوب وألعاب الحاسوب واألعمال الصوتية واألعمال البصرية
واألعمال السمعية البصرية والمنشورات اإللكترونية والكتب واالفالم والموسيقى؛ سماعات
االذن؛ سماعات الرأس؛ السماعات الموضوعة بداخل األذن؛ سماعات الرأس الالسلكية
للھواتف النقالة؛ سماعات السلكية ألجھزة الكمبيوتر اللوحية؛ مكبرات الصوت؛ مكونات
الصوت اإللكترونية وتحديدا :أنظمة الصوت المحيطي؛ سماعات الرأس للواقع االفتراضي؛
نظارات الرؤية ثالثية األبعاد؛ برمجيات الواقع االفتراضي؛ برمجيات الواقع المعزز؛ آالت
التصوير؛ ساعات اليد الذكية؛ أجھزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء في طبيعة ساعات ذكية
ونظارات ذكية؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛ أجھزة االتصاالت بعيدة المدى على شكل
مجوھرات؛ الخواتم الذكية؛ القالئد الذكية؛ األساور الذكية.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170380
Class
9

Trademark

Goods/Services
Mobile telephones; Smart phones; Tablet computers; Computer
software for browsing and accessing digital content, computer
software, computer games, audio works, visual works,
audiovisual works, electronic publications, books, movies, and
music; Computer software for retrieval, download, storage,
transmission, and display of digital content, computer software,
computer games, audio works, visual works, audiovisual works,
;electronic publications, books, movies, and music; Earphones
;Headphones; Ear buds; Wireless headsets for mobile phones
Wireless headsets for tablet computers; Audio speakers; Audio
;electronic components, namely, surround sound systems
;Virtual reality headsets; 3D eye glasses; Virtual reality software
Augmented reality software; Cameras; Smart watches; Wearable
;computers in the nature of smartwatches and smartglasses
Wearable activity trackers; Telecommunication apparatus in the
form of jewellery; Smart rings; Smart necklaces; Smart
bracelets.

122

Date of

16/02/2020

Name Applicant:

Realme Chongqing Mobile
Telecommunications
Corp., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.178 Yulong Avenue, Yufengshan,
Yubei District, Chongqing, China

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.ريالمي شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170520
Class
9

، يوبيي ديستريكت، يوفينغشان، يولونغ افينيو١٧٨ .نمبر
 الصين،شونغكينغ

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
materials for electricity mains [wires, cables]; telephone wires;
optical fibres for the transmission of sounds and images;
adapter cables for headphones; USB cables for mobile phones;
USB cables; wireless chargers for smartphones; battery
chargers for mobile phones; battery chargers for tablet
computers; battery chargers for laptop computers; batteries,
electric; charging appliances for rechargeable equipment;
batteries for mobile phones; USB chargers; wireless chargers;
mobile power (rechargeable battery).

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
9

الصنف

١٧٠٥٢٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد للمصادر الرئيسية للتيار الكھربائي ]أسالك وكابالت[؛ أسالك الھاتف؛ ألياف بصرية لنقل
األصوات والصور؛ كابالت محولة لسماعات الرأس؛ كابالت يو اس بي للھواتف النقالة؛
كابالت يو اس بي؛ شواحن السلكية للھواتف الذكية؛ شواحن البطاريات للھواتف النقالة؛
،شواحن البطاريات للكمبيوتر اللوحي ؛ شواحن البطاريات للكمبيوتر المحمول؛ بطاريات
كھربائية؛ أجھزة الشحن للمعدات القابلة للشحن؛ بطاريات للھواتف المحمولة؛ شواحن يو
.(اس بي؛ شواحن ال سلكية؛ طاقة متنقلة ) بطارية قابلة للشحن
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تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ريالمي شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Realme Chongqing Mobile
Telecommunications
Corp., Ltd.

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠٥١٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مفكرة في شكل كمبيوتر صغير ؛ تطبيقات قابلة للتنزيل لإلستخدام مع األجھزة المحمولة؛
الساعات الذكية؛ النظارات الذكية؛ الحلقات الذكية؛ الھواتف الخلوية؛ الھواتف الذكية؛
الھواتف المحمولة؛ الھواتف الذكية على شكل ساعة؛ أغطية للھواتف المحمولة؛ حقائب
للھواتف الخلوية؛ واقيات الشاشة لألجھزة المحمولة؛ أطواق الھواتف المحمولة؛ حامالت
الھواتف المحمولة؛ عصى السيلفي لالستخدام مع الھواتف المحمولة؛ الھواتف الذكية المثبتة
على المعصم؛ خزائن مكبرات الصوت؛ سماعات الرأس؛ سماعات الرأس للھواتف المحمولة؛
سماعات الرأس الالسلكية للھواتف الذكية؛ مواد الكھرباء األساسية ]األسالك ،الكابالت[؛
كابالت يو إس بي؛ محوالت الطاقة؛ بطاريات ،كھربائية؛ شواحن للبطاريات الكھربائية؛ طاقة
محمولة )بطارية قابلة للشحن(؛ أجھزة التلفزيون؛ أجھزة فك التشفير.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.178 Yulong Avenue, Yufengshan,
Yubei District, Chongqing, China

نمبر ١٧٨ .يولونغ افينيو ،يوفينغشان ،يوبيي ديستريكت،
شونغكينغ ،الصين

الصنف

16/02/2020

Date of

9

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170519
Class
9

Trademark

Goods/Services
Notebook computers; downloadable applications for use with
mobile devices; smartwatches; smartglasses; smart rings; cell
phones; smartphones; mobile telephones; smartphones in the
;shape of a watch; covers for cell phones; cases for cell phones
screen protector for mobile devices; cell phone straps; mobile
phone holders; selfie sticks for use with mobile phones; wrist;mounted smartphones; cabinets for loudspeakers; headsets
headsets for mobile phones; wireless headsets for
;]smartphones; materials for electricity mains [wires, cables
USB cables; power adapters; batteries, electric; chargers for
;)electric batteries; mobile power (rechargeable battery
television apparatus; set-top boxes.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

صالح امين احمد عكاشة

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /ش .نداء بني خالد  ،ص.ب١١١٨١ ,٨٢٩٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨١ -٨٢٩٥عمان /ش .نداء بني خالد

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦٤٩

اعالن الجريدة الرسمية

19/02/2020

Date of

Name Applicant:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة تحديد موقع المركبات؛ أنظمة تحديد مواقع المركبات؛ أجھزة تحديد تتبع و خدمات
الموقع العالمي  )GPSنظام تحديد المواقع العالمي (  ,أجھزة تحديد تتبع و خدمات الموقع
العالمي  )GPSنظام تحديد المواقع العالمي (  ,أجھزة تحديد تتبع و خدمات الموقع العالمي
 )GPSنظام تحديد المواقع العالمي ( ,خوادم البريد اإللكتروني؛ برنامج البريد اإللكتروني؛
برنامج البريد اإللكتروني القابل للتنزيل

Salah Amin Ahmad
Akasheh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman /Nedaa Bani Khaled , P.O.Box:
8295, 11181

9

Applicant for
P.O.Box 8295 -11181 Amman /Nedaa Bani
Correspondence
Khaled
Trademark
170649
Class
9

Goods/Services
Vehicle locating devices; vehicle locating systems; GPS
]tracking and location devices; global positioning system [ GPS
tracking and location devices; Global positioning system
;tracking and location devices; email servers; email software
downloadable email software
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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
170315
Class
9

Goods/Services
Computer application software for mobile phone for the
operation of vehicles and the management assistance of
vehicles; computer software; smart phone application
(software) for provision of information relating to trip
information history, parking location management, trip
information, vehicle health management, driving information,
and promotional data; smart phone application (software) for
vehicle lease; smart phone application (software) for rental car
lease and maintenance; smart phone application (software) for
vehicle rental and maintenance; computer software for
providing remote diagnosis, information, entertainment,
communication, navigation function, and display in vehicles;
downloadable smart phone application (software); application
software for smart phone; computer application software for
vehicles; goggles for golf; bluetooth speaker; ear phones; ear
buds; headphones; cell phone cases; smart phone case straps;
cases for smartphones; smartphones in the shape of a watch;
smartphone mounts; charging stand for smart phones; smart
phone stand for automobiles; mobile phone rechargeable
holders for vehicles; electronic picture frame; batteries for
automobiles; car telephone installations; warning apparatus for
engine virtual sound of automobiles; starter cables for motors;
vehicle radios attached to cars; satellite receivers attached to
cars; media players for automobiles; car speakers; audio/video
apparatus for cars; car navigators; GPS used in cars; GPS
navigation devices for cars; car attachable remote control
apparatus; black box for cars; electronic keyless entry system
for automobiles; electric audio and visual apparatus and
instruments.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189935
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
، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢ , ٩٢١١٠٠
9
الصنف
١٧٠٣١٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،برمجيات تطبيقات حاسوبية للھاتف الجوال لتشغيل المركبات والمساعدة في إدارة المركبات
 تطبيق ھاتف ذكي )برمجيات( لتوفير معلومات تتعلق بتاريخ معلومات،برمجيات حاسوبية
 ومعلومات، وإدارة صحة المركبة، ومعلومات الرحلة، وإدارة موقع وقوف السيارات،الرحلة
 تطبيق ھاتف، تطبيق ھاتف ذكي )برمجيات( لتأجير المركبات، والبيانات الترويجية،القيادة
، برمجيات حاسوبية لتوفير تشخيص عن بعد،ذكي )برمجيات( لتأجير السيارات وصيانتھا
 تطبيق ھاتف، ، ووظيفة المالحة والعرض في المركبات، واالتصاالت، والترفيه،والمعلومات
 برمجيات تطبيقات حاسوبية، برمجيات تطبيق للھاتف الذكي،ذكي )برمجيات( قابل للتنزيل
، سماعات صغيرة لألذن، سماعات لألذن، سماعة بلوتوث، نظارات للجولف،للمركبات
، أغلفة للھواتف الذكية، أشرطة أغلفة ھواتف ذكية، أغلفة ھواتف خلوية،سماعات رأس
، حامل شحن للھواتف الذكية، وسائل لتثبيت الھواتف الذكية،ھواتف ذكية على ھيئة ساعة
 إطار، حوامل قابلة إلعادة شحن الھواتف الذكية للمركبات،حامل ھواتف ذكية للسيارات
 أجھزة إنذار للصوت، وسائل تركيب لھواتف السيارات، بطاريات للسيارات،صورة إلكتروني
 أجھزة راديو للمركبات ملحقة، كابالت بدء للمحركات،االفتراضي للمحرك من أجل المركبات
، مشغالت الوسائط للسيارات، أجھزة استقبال األقمار الصناعية الملحقة بالسيارات،بالسيارات
 النظام العام، أجھزة مالحة للسيارات،فيديو للسيارات/ أجھزة صوت،سماعات السيارات
(GPS)  أجھزة مالحة النظام العام لتحديد المواقع،( للسياراتGPS) لتحديد المواقع
 نظام إدخال، صناديق سوداء للسيارات، أجھزة تحكم عن بعد ملحقة بالسيارات،للسيارات
. أجھزة وأدوات سمعية وبصرية كھربائية،دون مفاتيح إلكتروني للسيارات

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٣٥-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

20/02/2020

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

علي محمد يوسف سعد/ مؤسسة مدار النجوم لألجھزة الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١١٨ ,٧١٢٧:ب. ص، عمان،الشارع وسط البلد/المدينة

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

عمان،الشارع وسط البلد/ المدينة١١١١٨ -٧١٢٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nader AL- Nojoom For
Electric Apparatus/Ali
Mohamad Yosef saad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Downtown,Amman, P.O.Box:
7127, 11118
Applicant for
P.O.Box 7127 -11118 city/street
Correspondence
Downtown,Amman
Trademark
170545
Class
9

Goods/Services
Accounting machines; batteries, electric; cassette players;
conductors, electric; connections, electric; logs (measuring
instruments); loudspeakers; monitors (computer hardware);
personal stereos; portable telephones; projection screens;
radios; radios (vehicle-); record players; television apparatus;
Video csreens

9

الصنف

١٧٠٥٤٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االت حاسبه؛ بطاريات كھربائية؛ مسجالت الكاسيت؛ موصالت كھربائية؛
وصالت كھربائية؛ مسجالت) ادوات قياس(؛ مكبرات صوت؛ شاشات
عرض )اجزاء كمبيوتر ( ؛ مسجالت صغيرة الحجم ؛ ھواتف محمولة؛
شاشات عرض؛ اجھزة راديو؛ اجھزة راديو للمركبات؛ اجھزة تشغيل
اسطوانات؛ اجھزة تلفزيون؛ شاشات فيديو؛
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Date of

25/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, 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, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; computer programs [downloadable
software]; downloadable software in the nature of a mobile
application.
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue and red colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

 تكساس، ارفينغ، الس كوليناس بوليفارد٥٩٥٩
 الواليات المتحدة االميركية٢٢٩٨ـ٧٥٠٣٩

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170476
Class
9

25/02/2020

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

الصنف

١٧٠٤٧٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجھزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي
والبصري وأجھزة الوزن والقياس وإرسال االشارات والمراقبة )اإلشراف( وأجھزة وأدوات
اإلنقاذ والتعليم؛ أجھزة ومعدّات توصيل أو تشغيل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم في
الطاقة الكھربائية؛ أجھزة تسجيل أو إرسال أو نسخ األصوات أو الصور؛ حامالت البيانات
المغناطيسية وأقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة وأقراص الفيديو الرقمية ووسائط
التسجيل الرقمية األخرى؛ آليات األجھزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت تسجيل
النقد واآلالت الحاسبة ومعدات معالجة البيانات وأجھزة الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛
أجھزة إطفاء الحرائق؛ برامج الحاسوب )البرمجيات القابلة للتنزيل(؛ برمجيات قابلة للتنزيل
.في طبيعة تطبيق في الھواتف المحمولة

ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالحمر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

اسم طالب التسجيل:

سوني إنتراكتيف إنترتينمنت إنك

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SONY INTERACTIVE
ENTERTAINMENT INC.

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO JAPAN

 ١-٧-١كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،اليابان
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٦٦٤

25/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات ألعاب الفيديو قابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الفيديو المسجلة؛ برامج ألعاب
الفيديو لصاالت األلعاب؛ برامج حاسوب وألعاب فيديو قابلة للتنزيل أو التثبيت ألجھزة
ألعاب الفيديو الخاصة بصاالت األلعاب؛ بيانات صور إضافية قابلة للتنزيل أو التثبيت
تحتوي على رسومات ألجھزة ألعاب الفيديو الخاصة بصاالت األلعاب؛ بطاريات أللعاب
يدوية ذات شاشات البلورات السائلة ،بطاريات ألجھزة ألعاب الفيديو المنزلية؛ بطاريات
األجھزة الطرفية الحاسوبية المحمولة؛ بطاريات؛ سماعات السلكية لألجھزة الطرفية
الحاسوبية المحمولة؛ أقراص تنظيف لتنظيف عدسات مشغالت األقراص البصرية
المستخدمة في أجھزة الحاسوب ومسجالت الفيديو الرقمية؛ سماعات أذن؛ مكبرات
الصوت؛ أنظمة المسارح المنزلية التي تحتوي على مستقبالت التلفزيون وأجھزة تشغيل
أقراص فيديو رقمية ومضخمات صوت ومكبرات صوت؛ مسجالت الصوت؛ مسجالت
الفيديو؛ كاميرات رقمية؛ مستقبالت التلفزيون؛ أجھزة المودم؛ سماعات الرأس؛
ميكروفونات ألجھزة اإلتصال عن بُعد؛ سماعات الرأس لألجھزة الطرفية الحاسوبية
المحمولة؛ ميكروفونات لألجھزة الطرفية الحاسوبية المحمولة؛ سيور للھواتف
المحمولة؛ الھواتف الذكية؛ الھواتف المحمولة؛ أجھزة إستقبال؛ أجھزة تشغيل األقراص
البصرية؛ مسجالت األقراص البصرية؛ أجھزة تشغيل أقراص فيديو رقمية؛ مسجالت
أقراص فيديو رقمية؛ أجھزة تشغيل أقراص مدمجة؛ مسجالت أقراص مدمجة؛ أجھزة
مالحة للمركبات ،وتحديداً حاسوب طبلوني؛ مكثفات كھربائية ألجھزة اإلتصال عن بُعد؛
أجھزة موالفة مستقبله للبث التلفزيوني؛ كاميرات الويب؛ كاميرات الفيديو؛ كاميرات
وحدات التحكم أللعاب الفيديو؛ شاشات فيديو تحمل على الرأس؛ سماعات الواقع
اإلفتراضي مزودة بشاشة مجھزة لإلستخدام في ألعاب الفيديو؛ مجسات الحركة ولوازم
كاميرات لسماعات الواقع اإلفتراضي المزودة بشاشة مجھزة لإلستخدام في ألعاب
الفيديو؛ نظارات ثالثية األبعاد معدة لإلستخدام مع شاشات التلفزيون؛ أجھزة عرض
ثالثية األبعاد ،وتحديداً شاشات تلفزيون ثالثية األبعاد وشاشات فيديو ثالثية األبعاد
وشاشات البلورات السائلة ثالثية األبعاد وشاشات حاسوبية ثالثية األبعاد؛ شاشات فيديو
لمراقبة األطفال؛ شاشات فيديو؛ مسجالت فيديو رقمية؛ مسجالت فيديو؛ أجھزة تسجيل
ونسخ الفيديو؛ أجھزة تشغيل وتسجيل فيديو مشتركه؛ أجھزة تشغيل وتسجيل الصوت
رقمية؛ أجھزة تشغيل وتسجيل فيديو رقمية؛ أجھزة تشغيل أقراص الفيديو؛ شاشات
فيديو تحمل على الرأس؛ ألواح لشاشات البلورات السائلة المزودة بترانزستور األغشية
الرقيقة؛ أغلفة واقية تتالئم مع شاشات البلورات السائلة؛ منتجات إلكترونية إستھالكية،
وتحديداً مضخمات صوت ومكبرات صوت ومستقبالت صوت وكبالت وموصالت
كھربائية للصوت ولمكبرات الصوت؛ برامج ألعاب فيديو وألعاب حاسوب قابلة للتنزيل
عبر األجھزة الطرفية الحاسوبية المحمولة؛ لوحات مفاتيح ألجھزة الحاسوب؛ بطاقات
ذاكرة تستخدم حصريا ً لدى األلعاب اليدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛ برامج
لأللعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل عبر األجھزة الطرفية الحاسوبية المحمولة؛ أجھزة
طرفية حاسوبية محمولة؛ لوحات مفاتيح لألجھزة الطرفية الحاسوبية المحمولة؛ فأرة
لألجھزة الطرفية الحاسوبية المحمولة؛ بطاقات ذاكرة لألجھزة الطرفية الحاسوبية
المحمولة؛ أجھزة تحكم عن ُبعد لألجھزة الطرفية الحاسوبية المحمولة؛ أجھزة شحن
البطاريات لألجھزة الطرفية الحاسوبية المحمولة؛ أجھزة إلكترونية لشحن أجھزة التحكم
لوحدات التحكم بألعاب الفيديو؛ برامج ألعاب قابلة للتنزيل للھواتف المحمولة؛ برامج
أللعاب حاسوب؛ بطاقات ذاكرة خاصة بوحدات التحكم أللعاب الفيديو المنزلية المستخدمة
مع التلفزيون؛ فأرة بصرية؛ بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع؛ المساعدات الشخصية
الرقمية؛ لوحات لمس ألجھزة الحاسوب؛ أجھزة حاسوب لوحية؛ برامج لتشغيل
الحاسوب؛ برامج أللعاب حاسوب قابلة للتنزيل أو التثبيت؛ برامج ألعاب حاسوب وألعاب
فيديو قابلة للتنزيل أو التثبيت للھواتف المحمولة؛ برامج ألعاب حاسوب وألعاب فيديو
قابلة للتنزيل أو التثبيت عبر المساعدات الشخصية الرقمية؛ برامج ألعاب للھواتف

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170664
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Downloadable video game software; recorded video game software
Arcade video game programs; downloadable or installable
computer and video game programs for arcade video game
machines; downloadable or installable additional image data
containing artwork for arcade video game machines; batteries for
hand-held games with liquid crystal displays; batteries for home
;video game machines; batteries for mobile computer terminals
batteries; ear buds for mobile computer terminals; cleaning discs
for cleaning the lens of optical disc drives used in computers and
digital video recorders; ear phones; loudspeakers; home theater
systems comprising television receivers, DVD players, audio
;amplifiers and audio speakers; audio recorders; video recorders
;digital cameras; television receivers; modems; headphones
microphones for telecommunication apparatus; headphones for
mobile computer terminals; microphones for mobile computer
terminals; straps for mobile phones; smartphones; mobile
telephones; set-top boxes; optical disc players; optical disc
;recorders; DVD players; DVD recorders; compact disc players
compact disc recorders; navigation apparatus for vehicles, namely,
on-board computers; electric capacitors for telecommunication
apparatus; receiving tuners for television broadcasting; web
cameras; video cameras; cameras for video game consoles; headmounted video displays; virtual reality headsets with built in display
adapted for use in playing video games; motion sensor and camera
accessories for virtual reality headsets with built in display adapted
for use in playing video games; 3D spectacles adapted for use with
televisions; three-dimensional display device, namely, threedimensional television monitors, three-dimensional video monitors,
three-dimensional LCD monitors and three-dimensional computer
monitors; video baby monitors; video monitors; digital video
recorders; video recorders; video recorders and video reproducing
apparatus; combination video players and recorders; digital audio
recorders and players; digital video recorders and players; video
disc players; head-mounted video displays; thin film transistorliquid crystal display panels; protective films adapted for liquid
crystal display screens; consumer electronic products, namely,
audio amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio
and speaker cables and connectors; downloadable video and
;computer game programs via mobile computer terminals
keyboards for computers; memory cards exclusively for use with
hand-held games with liquid crystal displays; downloadable
electronic game programs via portable computer terminal; portable
;computer terminals; keyboards for mobile computer terminals
mouse for mobile computer terminals; memory cards for mobile
computer terminals; remote controllers for mobile computer
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terminals; battery chargers for mobile computer terminals;
electronic devices to charge controllers for game consoles;
downloadable game programs for mobile phones; computer game
programmes; memory cards for home video game consoles used
with televisions; computer optical mouse; electronic tags for
goods; personal digital assistants; touch panels for computer;
tablet computers; computer operating programs; downloadable or
installable computer game programs; downloadable or installable
computer and video game programs for mobile phone;
downloadable or installable computer and video game programs by
personal digital assistance; game programs for mobile phones;
electronic book readers; game programs for home video game
consoles used with televisions; ear phones for home video game
machines; headphones specially adapted for home video game
machines; microphones specially adapted for home video game
machines; mouse specially adapted for home video game
machines; webcams specially adapted for video game machines;
microphones specially adapted for use with hand-held games with
liquid crystal displays; keyboards specially adapted for use with
hand-held games with liquid crystal displays; computer mice
specially adapted for use with hand-held games with liquid crystal
displays; electric connectors for chargers for home video game
machines; keyboards specially adapted for home video game
machines; game software for hand-held games with liquid crystal
display; downloadable or installable computer and video game
programs for home video game machines; downloadable or
installable additional image data containing artwork for home video
game machines; downloadable or installable computer and video
game programs for hand-held games with liquid crystal displays;
downloadable or installable additional image data containing
artwork for hand-held games with liquid crystal displays;
downloadable image files; recorded video discs and video tapes
featuring entertainment in the nature of action adventure, drama,
comedy, romance, science fiction, horror and mystery;
downloadable video recordings; prerecorded audio compact discs
featuring music; phonograph records featuring music;
downloadable music files via the Internet; downloadable musical
sound recordings; downloadable ring tones for mobile phones; ring
tones, graphics and music downloadable via a global computer
network and wireless devices; downloadable ring tones and
graphics for mobile telephones; downloadable electronic
publications in the nature of books, manuals, magazines,
newspapers in the field of video games, game software, music and
video movies
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 79258
Claim Date: 02/12/2019

المحمولة؛ قارئات الكتب اإللكترونية؛ برامج ألعاب خاصة بوحدات التحكم أللعاب الفيديو
المنزلية المستخدمة مع التلفزيون؛ سماعات أذن آلالت ألعاب الفيديو المنزلية؛ سماعات
رأس معدة خصيصا ً آلالت ألعاب الفيديو المنزلية؛ ميكروفونات معدة خصيصا ً آلالت
ألعاب الفيديو المنزلية؛ فأرة معدة خصيصا ً آلالت ألعاب الفيديو المنزلية؛ كاميرات الويب
معدة خصيصا ً آلالت ألعاب الفيديو المنزلية؛ ميكروفونات معدة خصيصا ً لإلستخدام مع
األلعاب اليدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛ لوحات مفاتيح معدة خصيصا ً لإلستخدام
ً مع األلعاب اليدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛ فأرة حاسوب معدة خصيصا
لإلستخدام مع األلعاب اليدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛ موصالت كھربائية ألجھزة
شحن آالت ألعاب الفيديو المنزلية؛ لوحات مفاتيح معدة خصيصا ً آلالت ألعاب الفيديو
المنزلية؛ برمجيات ألعاب خاصة بألعاب يدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛ برامج
ألعاب حاسوب وألعاب فيديو قابلة للتنزيل أو التثبيت آلالت ألعاب الفيديو المنزلية؛
بيانات صور إضافية قابلة للتنزيل أو التثبيت تحتوي على رسومات آلالت ألعاب الفيديو
المنزلية؛ برامج ألعاب حاسوب وألعاب فيديو قابلة للتنزيل أو التثبيت خاصة بألعاب
يدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛ بيانات صور إضافية قابلة للتنزيل أو التثبيت
تحتوي على رسومات خاصة بألعاب يدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛ ملفات صور
قابلة للتنزيل؛ أقراص فيديو وأشرطة فيديو مسجلة التي تتميز بالترفيه على ھيئة
المغامرة والحركة والدراما والكوميديا والرومانسية والخيال العلمي والرعب
والبوليسية؛ مسجالت فيديو قابلة للتنزيل؛ أقراص مدمجة سمعية مسجلة مسبقا ً تعرض
الموسيقى؛ إسطوانات فونوغرافية تعرض الموسيقى؛ ملفات موسيقية قابلة للتنزيل عبر
اإلنترنت؛ مسجالت صوت موسيقية قابلة للتنزيل؛ نغمات رنات للھواتف المحمولة قابلة
للتنزيل؛ نغمات رنات وصور وموسيقى قابلة للتنزيل عبر شبكة حاسوب عالمية وأجھزة
السلكية؛ نغمات رنات وصور للھواتف المحمولة قابلة للتنزيل؛ منشورات إلكترونية
قابلة للتنزيل على ھيئة كتب وكتب الدليل ومجالت وصحف في مجال ألعاب الفيديو
.وبرمجيات ألعاب وموسيقى وأفالم فيديو

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٩٢٥٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٢ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

26/02/2020

اسم طالب التسجيل:

صالح امين احمد عكاشة

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /ش .نداء بني خالد  ،ص.ب١١١٨١ ,٨٢٩٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨١ -٨٢٩٥عمان /ش .نداء بني خالد

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦٤٨

اعالن الجريدة الرسمية

26/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة تحديد موقع المركبات؛ أنظمة تحديد مواقع المركبات؛ أجھزة تحديد تتبع و خدمات
الموقع العالمي  )GPSنظام تحديد المواقع العالمي (  ,أجھزة تحديد تتبع و خدمات الموقع
العالمي  )GPSنظام تحديد المواقع العالمي (  ,أجھزة تحديد تتبع و خدمات الموقع العالمي
 )GPSنظام تحديد المواقع العالمي ( ,خوادم البريد اإللكتروني؛ برنامج البريد اإللكتروني؛
برنامج البريد اإللكتروني القابل للتنزيل

Salah Amin Ahmad
Akasheh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman /Nedaa Bani Khaled , P.O.Box:
8295, 11181

9

Applicant for
P.O.Box 8295 -11181 Amman /Nedaa Bani
Correspondence
Khaled
Trademark
170648
Class
9

Goods/Services
Vehicle locating devices; vehicle locating systems; GPS
]tracking and location devices; global positioning system [ GPS
tracking and location devices; Global positioning system
tracking and location devices; email servers; email
software; downloadable email software
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Date of

26/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

GUANGZHOU YISON
ELECTRON
TECHNOLOGY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room B701, the Seventh Floor, Yingbin
No. 1-2 Building, Yingbin Road, Shangjiao
Village, Luopu Street, Panyu District,
Guangzhou, China
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
170552
Class
9

Goods/Services
Headphones; cabinets for loudspeakers; portable media
players; sound transmitting apparatus; chargers for electric
batteries; electric plugs; Megaphones; wire connectors
[electricity]; electrical adapters; connections for electric lines.

26/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 لمتد،.قوانغتشو ييسون اليكترون تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، بيلدنج٢-١  ينجبن رقم، الطابق السابع عشر،٧٠١ غرفة بي
، مقاطعة بانيو، لوبو ستريت، شانجياو فيليج،ينجبن رود
 الصين،قوانغتشو

9

-٣٣٠٨ ب.مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص
 عمان١١١٨١
الصنف
١٧٠٥٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سماعات الرأس؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ أجھزة تشغيل وسائط محمولة؛ أجھزة ارسال
الصوت؛ أجھزة شحن البطاريات الكھربائية؛ مقابس كھربائية؛ مكبرات صوت؛ موصالت
.أسالك كھربائية؛ مھايئات كھربائية؛ وصالت للخطوط الكھربائية
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Date of

26/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

GUANGZHOU YISON
ELECTRON
TECHNOLOGY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room B701, the Seventh Floor, Yingbin
No. 1-2 Building, Yingbin Road, Shangjiao
Village, Luopu Street, Panyu District,
Guangzhou, China
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
170551
Class
9

Goods/Services
Headphones; cabinets for loudspeakers; portable media
players; sound transmitting apparatus; chargers for electric
batteries; electric plugs; Megaphones; wire connectors
[electricity]; electrical adapters; connections for electric lines.

26/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 لمتد،.قوانغتشو ييسون اليكترون تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، بيلدنج٢-١  ينجبن رقم، الطابق السابع عشر،٧٠١ غرفة بي
، مقاطعة بانيو، لوبو ستريت، شانجياو فيليج،ينجبن رود
 الصين،قوانغتشو

9

-٣٣٠٨ ب.مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص
 عمان١١١٨١
الصنف
١٧٠٥٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سماعات الرأس؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ أجھزة تشغيل وسائط محمولة؛ أجھزة ارسال
الصوت؛ أجھزة شحن البطاريات الكھربائية؛ مقابس كھربائية؛ مكبرات صوت؛ موصالت
.أسالك كھربائية؛ مھايئات كھربائية؛ وصالت للخطوط الكھربائية
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Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Samsung Electronics Co.,
Ltd.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, Korea

Goods/Services
Downloadable software; computer application software;
computer operating system software; computer operating
software; computer software for synchronizing data between
hand-held or portable computers and host computers; computer
software for communicating with users of hand-held computers;
data synchronization programs; computer software for use in
computer access control; computer software for communicating
purposes between microcomputers; computer software for
wireless network communications; software with the ability to
show the screen of a mobile phone to a computer monitor;
computer hardware and computer peripheral devices; mirroring
device for mobile phones to show the screen of a mobile phone
on a computer monitor; computer application software for
mobile phones to display the screen of a mobile phone on a
computer monitor; adapter for mobile phones to show the
screen of a mobile phone on the computer monitor.

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.سامسونج اليكترونيكس كو

:اسم طالب التسجيل

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

، سوون – سي، يونجتونج – جو، سامسونج – رو،١٢٩
 كوريا،جيونجي – دو

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170449
Class
9

03/03/2020

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

الصنف

١٧٠٤٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب؛ برمجيات أنظمة تشغيل
الحواسيب؛ برمجيات تشغيل الحواسيب؛ برمجيات الحاسوب لمزامنة البيانات بين الحواسيب
المحمولة باليد والحواسيب المحمولة وحواسيب االستضافة؛ برمجيات الحاسوب للتواصل مع
مستخدمي أجھزة الحاسوب المحمولة باليد؛ برامج مزامنة البيانات؛ برمجيات الحاسوب
لالستخدام في التحكم بالوصول إلى الحواسيب؛ برمجيات الحاسوب لغايات التواصل بين
الحواسيب المصغرة؛ برمجيات حواسيب التصاالت الشبكات الالسلكية؛ برمجيات مع القدرة
على عرض شاشة الھاتف المحمول على شاشة الحاسوب؛ قطع الحاسوب وأجھزة الحاسوب
الطرفية؛ جھاز النسخ المتطابق للھواتف المحمولة لعرض شاشة الھاتف المحمول على
شاشة الحاسوب؛ برمجيات تطبيق الحاسوب للھواتف المحمولة لعرض شاشة الھاتف
المحمول على شاشة الحاسوب؛ المحول للھواتف المحمولة إلظھار شاشة الھاتف المحمول
.على شاشة الحاسوب
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تاريخ ايداع الطلب:

05/03/2020

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

05/03/2020

Date of

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،٩٥٠١٤الواليات
المتحدة األمريكية

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

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٥٦٤

الصنف

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألواح شمسية النتاج الكھرباء؛ رقاقات شمسية؛ بطاريات شمسية؛ الحواسيب؛ العتاد
الحاسوبي؛ 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؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ األجھزة
الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم
وتخزين المكالمات الھاتفية والبريد االلكتروني وغيرھا من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛
النظارات الذكية؛ الخواتم الذكية؛ أجھزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة
]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية
المعدة إلعادة عرض وتخزين وتنظيم وتشغيل المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو؛
البرمجيات الحاسوبية المعدة لتنظيم ونقل وتحرير ونسخ ومعالجة وتدفق وتشغيل وإعادة
عرض المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والصور والمحتويات األخرى ذات الوسائط
المتعددة على األجھزة اإللكترونية الرقمية؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب
الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة
المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ ملفات لبث وتوزيع البيانات والمعلومات على االنترنت
)الويبكاست( وملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( القابلة للتنزيل
والتي تتضمن محتويات صوتية ومحتويات فيديو وملفات البث )البرودكاست( ذات الوسائط
المتعددة القابلة للتنزيل في مجاالت الموسيقى والتلفاز واألفالم والكتب واألخبار والحفالت
الموسيقية والراديو والرياضة واأللعاب والفعاليات الثقافية والبرامج الترفيھية والتربوية؛
ملفات المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة والتسجيالت الرقمية
والقابلة للتنزيل التي تتضمن محتويات في مجاالت الموسيقى والتلفاز واألفالم والكتب
واألخبار والحفالت الموسيقية والراديو والرياضة واأللعاب والفعاليات الثقافية والبرامج
الترفيھية والتربوية؛ األجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجھزة الطرفية للحواسيب
والھواتف النقالة واألجھزة االلكترونية النقالة واألجھزة االلكترونية القابلة للبس والساعات
الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجھزة التلفزيون وعلب الدخول
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجھزة الطرفية القابلة للبس الستخدامھا مع
الحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية
والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس وأجھزة التلفزيون وعلب الدخول
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجھزة المطابقة والكشف البيومترية؛ 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 وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ شاشات
عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز
واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛
زجاج البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجھزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات
للكاميرا؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت
األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجھزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت
الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجھزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجھزة صوتية
خاصة بالمركبات؛ أجھزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛
الميكروفونات؛ أجھزة التلفزيون؛ أجھزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجھزة
الراديو؛ أجھزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجھات بينية للحواسيب واألجھزة اإللكترونية على
متن المركبات المجھزة بمحركات وتحديداً لوحات التحكم اإللكترونية وشاشات المراقبة
وشاشات اللمس وأجھزة التحكم عن بعد ومحطات اإلرساء وأجھزة الوصل والمفاتيح وأجھزة

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170564
Class
9

Trademark

Goods/Services
Solar panels for the production of electricity; solar wafers; solar
;batteries; computers; computer hardware; handheld computers
tablet computers; telecommunications apparatus and
;instruments; telephones; mobile telephones; smartphones
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 computer hardware; 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; smartwatches; smartglasses; smart
rings; wearable activity trackers; connected bracelets
[measuring instruments]; electronic book readers; computer
software; computer software for use in reviewing, storing,
organizing, and playing audio and video content; computer
software for use in organizing, transmitting, manipulating,
reproducing, processing, streaming, playing and reviewing
audio, video, images and other multimedia content on digital
electronic devices; application development software; computer
game software; downloadable pre-recorded audio, video and
multimedia content; downloadable webcasts and podcasts
featuring audio, video, and other downloadable multimedia
broadcasts in the fields of music, television, film, books, news,
concerts, radio, sports, games, cultural event, and
entertainment-related and educational programs; downloadable
digital audio, video, and multimedia files and recordings
featuring music, television, films, books, news, concerts, radio,
sports, games, cultural events, and entertainment-related and
education programs; computer peripheral devices; peripheral
devices for computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smartwatches,
smartglasses, earphones, headphones, televisions, set top
boxes, and audio and video players and recorders; wearable
peripherals for use with computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, smartwatches, smartglasses, smart rings,
earphones, headphones, televisions, set top boxes, and audio
and video players and recorders; biometric identification and
authentication apparatus; accelerometers; altimeters; distance
;measuring apparatus; distance recording apparatus
pedometers; pressure measuring apparatus; pressure
indicators; monitors, display screens, head mounted displays,
and headsets for use with computers, smartphones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices, smart watches,
smartglasses, televisions, set top boxes, and audio and video
players and recorders; virtual and augmented reality displays,
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goggles, controllers, and headsets; 3D spectacles; eyeglasses;
sunglasses; spectacle lenses; optical glass; optical goods;
optical apparatus and instruments; cameras; flashes for
cameras; keyboards, mice, mouse pads, printers, disk drives,
and hard drives; sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders; audio speakers;
audio amplifiers and receivers; motor vehicle audio apparatus;
voice recording and voice recognition apparatus; earphones;
headphones; microphones; televisions; television receivers and
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters and
receivers; user interfaces for on-board motor vehicle computers
and electronic devices, namely electronic control panels,
monitors, touchscreens, remote controls, docking stations,
connectors, switches, and voice-activated controls; global
positioning systems (GPS devices); navigational instruments;
navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; remote
controls for controlling computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices, smartwatches,
smartglasses, earphones, headphones, audio and video players
and recorders, televisions, set top boxes, speakers, amplifiers,
home theatre systems, and entertainment systems; wearable
devices for controlling computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, smart watches, smartglasses, earphones,
headphones, audio and video players and recorders,
televisions, set top boxes, 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 computers, mobile
telephones, handheld computers, computer peripherals, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smartwatches, smartglasses, , earphones,
headphones, audio and video players and recorders,
televisions, and set top boxes; interactive touchscreens;
interfaces for computers, computer screens, mobile telephones,
mobile electronic devices, wearable electronic devices,
smartwatches, smartglasses, televisions, set top boxes, and
audio and video players and recorders; protective films adapted
for computer screens, mobile telephone screens, and
smartwatch screens; parts and accessories for computers,
computer peripherals, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smartwatches,
smartglasses, earphones, headphones, audio and video players
and recorders, televisions, and set top boxes; covers, bags,
cases, sleeves, straps and lanyards for computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smartwatches, smartglasses, 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
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78592
Claim Date: 06/09/2019

التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ األجھزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات
المالحية؛ أجھزة المالحة للمركبات ]مجھزة بحواسيب على متنھا[؛ أجھزة تح ّكم للتحكم
بالحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة اإللكترونية النقالة واألجھزة اإللكترونية القابلة للبس
والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت
الصوت والفيديو وأجھزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجھزة التضخيم
وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجھزة القابلة للبس للتحكم
بالحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية
وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجھزة التلفزيون
وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجھزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية
وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجھزة 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 الحواسيب
والھواتف النقالة والحواسيب المحمولة باليد واألجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والھواتف
النقالة واألجھزة اإللكترونية النقالة واألجھزة اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية
والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو
وأجھزة التلفزيون وعلب الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ واجھات بينية للحواسيب
والشاشات الحاسوبية والھواتف النقالة واألجھزة اإللكترونية النقالة واألجھزة اإللكترونية
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجھزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات
الھواتف النقالة وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب واألجھزة الطرفية
الملحقة بالحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة اإللكترونية النقالة واألجھزة اإللكترونية
القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجھزة التلفزيون وعلب الدخول؛ االغطية الخارجية
والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والھواتف النقالة واألجھزة
االلكترونية 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 للزينة؛ األسوار
.معوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بھا عن بعد
ّ المكھربة؛

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٥٩٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

09/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

09/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

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

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

 الواليات،٩٥٠١٤  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170563
Class
9

Goods/Services
Computer software; computer peripherals.

9

الصنف

١٧٠٥٦٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.برمجيات كمبيوتر؛ أجھزة ملحقة بالكمبيوتر
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تاريخ ايداع الطلب:

11/03/2020

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
9
الصنف
١٧٠٥٧٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدسات الالصقة
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/١٢١٣١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/١٦ :

11/03/2020

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
170575
Class
9

Trademark

Goods/Services
Contact lenses
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 12131/2019
Claim Date: 16/09/2019

138

Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Scripps Networks, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9721 Sherrill Boulevard, Knoxville,
Tennessee 37932 USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170573
Class
9

Goods/Services
DVDs all featuring subjects of general human interest; digital
media, namely, downloadable prerecorded video clips,
prerecorded audio clips, text and graphics held in electronic
personal computers and handheld wireless devices, all
featuring subjects of general human interest; downloadable
audio, video and audiovisual content provided via computer and
communications networks featuring TV shows and video
recordings all featuring subjects of general human interest;
computer software for use in processing, transmitting,
receiving, organizing, manipulating, playing, reviewing,
reproducing and streaming audio, video and multimedia content
including text, data, image, audio, video and audiovisual files all
featuring subjects of general human interest; computer software
for controlling the operation of audio and video devices and for
viewing, searching and/or playing audio, video, television,
movies, other digital images, and other multimedia content;
computer software for interactive entertainment, which allows
users to customize the viewing, listening, and playing
experience by selecting and arranging the display and
performance of audio, video and audiovisual elements;
downloadable software for mobile devices; computer software
for use in processing, transmitting, receiving, organizing,
manipulating, playing, reviewing, reproducing and streaming
audio, video and multimedia content including text, data, image,
audio, video and audiovisual files.

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،سكريبس نتووركس
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات٣٧٩٣٢  تينيسي، نوكسفيل، شيريل بوليفارد٩٧٢١
المتحدة األمريكية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٧٠٥٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،( تحتوي جميعھا على موضوعات ذات أھمية إنسانية عامةDVD) أقراص فيديو رقمية
الوسائط الرقمية وبالتحديد مقاطع فيديو مسجلة مسبقا ومقاطع صوتية مسجلة مسبقا
ونصوص ورسومات قابلة للتنزيل محفوظة في أجھزة حاسوب شخصية إلكترونية وأجھزة
 محتوى صوتي،السلكية محمولة وتحتوي جميعھا على موضوعات ذات أھمية إنسانية عامة
وفيديو وسمعي وبصري قابل للتنزيل يتم توفيره عبر الحاسوب وشبكات االتصاالت التي
تعرض البرامج التلفزيونية وتسجيالت الفيديو التي تحتوي جميعھا على موضوعات ذات
 برمجيات الحاسوب الستخدامھا في معالجة وإرسال واستقبال وتنظيم،أھمية إنسانية عامة
ومعالجة وتشغيل ومراجعة وإعادة إنتاج وبث محتوى الصوت والفيديو والوسائط المتعددة
بما في ذلك ملفات النصوص والبيانات والصور والصوت والفيديو والسمعية والبصرية
 برمجيات الحاسوب للتحكم في،تحتوي جميعھا على موضوعات ذات أھمية إنسانية عامة
او تشغيل محتويات الصوت والفيديو/تشغيل أجھزة الصوت والفيديو ولعرض وبحث و
 برمجيات الحاسوب،والتلفزيون واألفالم والصور الرقمية األخرى والوسائط المتعددة األخرى
للترفيه التفاعلي والذي يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة العرض واالستماع والتشغيل
،من خالل تحديد وترتيب عرض وأداء عناصر الصوت والفيديو والسمعية والبصرية
 برمجيات الحاسوب الستخدامھا في معالجة،برمجيات قابلة للتنزيل لألجھزة المحمولة
وإرسال واستقبال وتنظيم ومعالجة وتشغيل ومراجعة وإعادة إنتاج وبث محتوى الصوت
والفيديو والوسائط المتعددة بما في ذلك ملفات النصوص والبيانات والصور والصوت
.والفيديو والسمعية والبصرية
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تاريخ ايداع الطلب:

05/05/2020

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

جينغاو سولر كو ،.ليمتد.
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
JingAo Solar Co., Ltd.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jinglong Street, Ningjin County, Xingtai
City, Hebei Province, China

جينغلونغ ستريت ،نينغجين كاونتي ،كسينغتاي سيتي ،ھيبيي
بروفينس ،الصين

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠٦٤٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خاليا كھربية ضوئية؛ ألواح الشمسية إلنتاج الكھرباء؛ بطاريات شمسية؛ بطاريات،
كھربائية؛ سيليكون أحادي البلورية؛ سيليكون متعدد الكريستاالت؛ أسالك ،كھربائية؛
صناديق التوصيل ]كھرباء[؛ مقدمات عكسية ]كھرباء[؛ أشباه موصالت.

05/05/2020

Date of

9

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170643
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Photovoltaic cells; Solar panels for the production of electricity
;Solar batteries; Batteries, electric; Monocrystalline silicon
Polycrystalline silicon; Wires, electric; Junction boxes
[electricity]; Inverters [electricity]; Semi-conductors
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Date of

05/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO.,
LTD.

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

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.فيفو موبايل كوميونيكايشن كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

05/05/2020

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170631
Class
9

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
9

الصنف

١٧٠٦٣١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيفو
Goods/Services
Telecommunication apparatus in the form of jewellery;
Downloadable software applications for mobile phones;
Interactive touch screen terminals; Smart glasses; Smart
watches; Touch screen pens; Wearable computers; Facial
recognition apparatus; Navigational instruments; Global
positioning system (GPS) apparatus; Smart phones; Mobile
phones; Cell phone straps; Wearable activity trackers; Cell
phone covers; Cell phone cases; Protective films adapted for
mobile phone screens; Wearable smart phones; Stands adapted
for mobile phones; Cabinets for loudspeakers; Wireless
speakers; Headphones; Wireless headphones; Earphones for
cellular telephones; Wireless headsets for smart phones; Selfie
sticks used as smartphone accessories; Selfie lenses; USB
cables; USB cables for cellphones; Power adapters; Batteries,
electric; Battery chargers; Rechargeable batteries; Wireless
chargers; Battery chargers for mobile phones; Smart
earphones; Smart headphones; Intelligent earphones; Intelligent
headphones; Augmented reality glasses; Augmented reality
headsets; Head mounted augmented reality displays; Virtual
reality glasses; Virtual reality headsets; Virtual reality hardware;
Virtual and augmented reality software; Smart speakers;
Artificial intelligent speakers; Smart television; Displays for
mobile phones; Mobile phone stands for use in vehicles; Power
banks; Smartbands; Body fat scales; Scales with body mass
analysers; Chips [integrated circuits]; Electronic chips;
Downloadable electronic wallets; Tablet computers.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة اتصاالت على شكل مجوھرات؛ تطبيقات البرامج القابلة للتحميل للھواتف المحمولة؛
شاشات لمسية تفاعلية؛ نظارات ذكية؛ ساعات ذكية؛ أقالم للشاشات اللمسية؛ حواسيب
ملبوسة؛ جھاز التعرف على الوجه؛ أدوات مالحية؛ أجھزة نظام تحديد المواقع العالمي
(؛ ھواتف ذكية؛ ھواتف محمولة؛ أشرطة للھواتف الخلوية؛ أجھزة تتبع النشاطGPS)
البدني؛ أغطية للھواتف الخلوية؛ أغلفة للھواتف الخلوية؛ أشرطة واقية لشاشات الھواتف
المحمولة؛ ھواتف ذكية ملبوسة؛ مساند مكيفة للھواتف المحمولة؛ خزائن لمكبرات الصوت؛
مكبرات الصوت الالسلكية؛ سماعات الرأس؛ سماعات السلكية؛ سماعات للھواتف الخلوية؛
سماعات السلكية للھواتف الذكية؛ عصي السيلفي ملحقة للھواتف الذكية؛ عدسات السيلفي؛
كابالت الناقل التسلسلي العام؛ كابالت الناقل التسلسلي العام للھواتف المحمولة؛ محوالت
الطاقة؛ بطاريات كھربائية؛ شواحن بطاريات؛ بطاريات قابلة للشحن؛ شواحن السلكية؛
شواحن بطاريات للھواتف المحمولة؛ سماعات أذن ذكية؛ سماعات رأس ذكية؛ سماعات
ذكية؛ سماعات رأسية ذكية؛ نظارات الواقع المعزز؛ نظارات الواقع المعزز ملبوسة على
الرأس؛ شاشات الواقع المعزز ملبوسة على الرأس؛ نظارات الواقع االفتراضي؛ نظارات
الواقع االفتراضي ملبوسة على الرأس؛ أجھزة الواقع االفتراضي؛ برامج الواقع االفتراضي
والواقع المعزز؛ مكبرات صوت ذكية؛ مكبرات صوت بذكاء اصطناعي؛ أجھزة تلفاز ذكية؛
شاشات للھواتف المحمولة؛ مساند الھواتف المحمولة لالستخدام في المركبات؛ بنوك الطاقة؛
أساور ذكية؛ موازين لقياس الدھون في الجسم؛ موازين بمحلالت كتلة الجسم؛ رقائق ]دارات
.متكاملة[؛ رقائق إلكترونية؛ محافظ إلكترونية قابلة للتنزيل؛ حواسيب لوحية
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Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، وان كابيتال باليس،فورث فلور
 جزر كايمان،غراند كايمان

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
170636
Class
9

06/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
9

الصنف

١٧٠٦٣٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة تدريس )تعليم( سمعي بصري؛ موزعات التذاكر؛ اآلالت الحاسبة؛ الرسوم المتحركة؛
الكاميرات ]التصوير الفوتوغرافي[؛ مكبرات الصوت؛ شواحن بطارية؛ جھاز معالجة البيانات؛
جھاز االتصال البيني؛ نظارات؛ أجھزة ذاكرة الكمبيوتر؛ أدوات القياس؛ بطاريات كھربائية؛
أجھزة الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر المسجلة؛ أجھزة وأدوات الوزن؛ جھاز اإلسقاط الضوئي؛
أجھزة وآالت الصوت؛ جھاز تلفزيوني؛ جھاز تسجيل الوقت؛ أجھزة اإلرسال ]االتصاالت[؛
شبه الموصالت؛ الرقائق ]الدارات المتكاملة[؛ برامج تشغيل الكمبيوتر المسجلة؛ أجھزة
الكمبيوتر الطرفية؛ برامج الكمبيوتر المسجلة؛ المقرنات ]معدات معالجة البيانات[؛ المعالجات
الدقيقة؛ الشاشات ]أجھزة الكمبيوتر[؛ وحدات المعالجة المركزية ]المعالجات[؛ البطاقات
 للتحميل؛ برامج،الذكية ]بطاقات الدوائر المتكاملة[؛ شاشات الفيديو؛ المنشورات اإللكترونية
 للتحميل؛ أجھزة المالحة للمركبات ]أجھزة الكمبيوتر المحمولة[؛ برامج ألعاب،الكمبيوتر
الكمبيوتر المسجلة؛ ملفات الموسيقى القابلة للتحميل؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ أجھزة
 للتحميل؛ الھواتف الذكية؛ بطاقات المفاتيح،الكمبيوتر المحمول؛ تطبيقات برامج الحاسوب
 مسجلة أو قابلة،المشفرة؛ أجزاء الكمبيوتر؛ حاالت للھواتف الذكية؛ منصات برامج الكمبيوتر
. للتحميل،للتنزيل؛ برامج ألعاب الكمبيوتر
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تاريخ ايداع الطلب:

27/12/2018

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

اساھي انتيك كو ،.ال تي دي.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ASAHI INTECC CO., LTD.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1703 Wakita-cho, Moriyama-ku, Nagoyashi, Aichi, Japan

١٧٠٣واكيتا-شو ،مورياما-كو ،ناغويا-شي ،ايشي ،يابان ،

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٣٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات الطبية وقطعھا ومستلزماتھا؛ اسالك التوجيه الطبية وقطعھا ومستلزماتھا؛
اجھزة القسطره الطبية وقطعھا ومستلزماتھا؛ اجھزة القسطرة البالونية و قطعھا
ومستلزماتھا؛ الدعامات االنبوبية وقطعھا مستلزماتھا؛ األسالك الطبية واألنابيب واللفائف من
المعدن أو المطاط أو من الراتنجات االصطناعية؛ األسالك الطبية واألنابيب واللفائف من
المعدن أو المطاط أو من الراتنجات االصطناعية أو المغلفة بالمواد البوليمرية

27/12/2018

Date of

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170338
Class
10

Trademark

Goods/Services
Medical apparatus and instruments and their parts and
accessories; medical guidewires and their parts and
;accessories; medical catheters and their parts and accessories
balloon catheters and their parts and accessories; stents and
their parts and accessories; medical wires, tubes and coils of
metal, rubber or synthetic resins; medical wires, tubes and coils
of metal, rubber or synthetic resins, coated with polymeric
materials.
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Date of

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Zeltiq Aesthetics, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4410 Rosewood Drive, Pleasanton,
California 94588 USA

Goods/Services
Medical devices, namely, apparatus and instruments generating
high frequency electromagnetic energy for use in muscle
stimulation, treatment of cellulite and soft tissue, and sculpting,
shaping and contouring of the body

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،زلتيك إسثيتيكس
امريكا
شركة اجنبية

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

٩٤٥٨٨  كاليفورنيا، بليسانتون، روزوود درايف٤٤١٠
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170441
Class
10

18/12/2019

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

الصنف

١٧٠٤٤١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجھزة وأدوات توليد الطاقة الكھرومغناطيسية عالية التردد:االجھزة الطبية وتحديدا
الستخدامھا في تنشيط العضالت وعالج السيلوليت واألنسجة الرخوة ونحت وتشكيل وتحديد
شكل الجسم
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تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

اسم طالب التسجيل:

توراي انداستريز انك) .ويتاجرون باسم توراي كابوشيكي كايشا(

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات الطبية؛ ادوات القسطرة

TORAY INDUSTRIES, INC.
(Also Trading as TORAY
)KABUSHIKI KAISHA

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Nihonbashi-Muromachi, 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo Japan

 ،١-١نيھونباشي  -موروماشي-٢ ،تشوم ،تشو  -كو ،طوكيو،
اليابان

الصنف

26/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170394
Class
10

Trademark

Goods/Services
Medical apparatus and instruments; catheters.
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢-٤رو دي لشبونة ٧٥٠٠٨ ،باريس )فرنسا(
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
االردن
10
الصنف
١٧٠٣١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقن معدة لإلستخدام الجلدي )تحت الجلد( لإلستعمال الطبي.

20/02/2020

Date of

Applicant Name:

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
170312
Class
10

Trademark

Goods/Services
Hypodermic syringes for medical use.
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ACell , Inc .
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
6640Eli Whitney Drive , Suite 200 ,
Columbia , Maryland 21046 , United States
of America
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 emmar towrs , 6th
Correspondence
circle , tower a,11 th floor
Trademark
170600
Class
10

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

26/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.انك, ايه سل
امريكا
شركة اجنبية

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

 ماريالند،  كولومبيا، ٢٠٠  سويت،  ايلي ويتني درايف٦٦٤٠
.  الواليات المتحدة االمريكية، ٢١٠٤٦
 برج-  الدوارالسادس-  ابراج اعمار١١١٩٥ -١٨٠٥٥ ب.ص
a-١١ الطابق
10
الصنف
١٧٠٦٠٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجھزة طبية تحديدا سقالة مسندة خلوية اضافية غير حية و سقاالت قابلة للزراعة مكونة من
 اجھزة طبية تحديدا سقالة، مواد طبيعية وغير حية الدارة و اصالح و استعادة االنسجة
مسندة خلوية اضافية غير حية و سقاالت قابلة للزراعة جميعھا مكونة من مواد طبيعية و
 اجھزة طبية تحديدا سقالة مسندة خلوية، غير حية الدارة و اصالح و استعادة االنسجة
اضافية غير حية و سقاالت قابلة للزراعة مكونة من مواد طبيعية و غير حية الدارة و اصالح
و استعادة االنسجة تحديدا الدارة الجروح و قرحة الضغط و القرحة الوريدية و قرحة السكري
المقوضة و الجروح الجراحية و جروح الرضات/و قرحة الوعائية المزمنة و الجروح النفقية
. و الحروق و تشققات و خدوش و تمزقات البشرة
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Date of

30/04/2020

Applicant Name:

JIANGSU YUYUE
MEDICAL
EQUIPMENT&SUPPLY
CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Yunyang Industrial Park, Danyang City,
Jiangsu Province, China
Applicant for
Correspondence
Trademark

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.جيانغسو يويو ميديكال اكويبمنت آند سبالي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170567
Class
10

Goods/Services
Apparatus for artificial respiration; respiratory masks for
artificial respiration; needles for medical purposes; acupuncture
needles; thread, surgical; furniture especially made for medical
purposes; surgical apparatus and instruments; medical
apparatus and instruments; diagnostic apparatus for medical
purposes; air cushions for medical purposes; air pillows for
medical purposes; beds specially made for medical purposes;
air beds for medical purposes; sterilized medical apparatus for
medical purpose; medical ventilators for medical purpose;
oxygen concentrators for medical use for medical purposes;
sphygmotensiometers; blood glucose meters; blood testing
apparatus; nebulizers for medical purposes; stethoscopes;
medical electric aspirator; sputum aspirators for medical
purpose; stomach irrigator for medical purposes; thermometers
for medical purposes; inhalers; oxygen bag for medical
purposes; traction apparatus for medical purposes; pulse
oximeters for medical purposes; cases fitted for medical
instruments; gynecological dilators for medical purposes;
wheeled walkers to aid mobility; walking frames for disabled
persons; commode chairs; crutches; pumps for medical
purposes; masks for use by medical personnel; suture
materials; external defibrillator; defibrillation monitor;
disposable surgical mask; medical infrared thermometer;
sanitary masks for medical purposes.

، جيانغسو بروفينس، دانيانغ سيتي،يونيانغ اندست﷼ بارك
الصين
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
10
الصنف
١٧٠٥٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إبر، اإلبر لألغراض الطبية، أقنعة تنفسية للتنفس االصطناعي،أجھزة للتنفس االصطناعي
 األجھزة واألدوات، أثاث مصنوع خصيصا لألغراض الطبية، خيوط جراحية،العالج بالوخز
 الوسائد الھوائية، أجھزة التشخيص لألغراض الطبية، األجھزة واألدوات الطبية،الجراحية
 أسرة مصنوعة خصيصا لألغراض، المخدات الھوائية لألغراض الطبية،لألغراض الطبية
 االت تھويه، أجھزة طبية معقمة لألغراض الطبية، أسرة ھوائية لألغراض الطبية،الطبية
، مكثفات األكسجين لالستخدام الطبي لألغراض الطبية،ميكانيكية طبية لألغراض الطبية
 البخاخات لألغراض، أجھزة فحص الدم، مقاييس الجلوكوز في الدم،مقاييس ضغط الدم
 مرواء، شفاطات البلغم لألغراض الطبية، شفاطة كھربائية طبية، سماعات الطبيب،الطبية
، أجھزة استنشاق، موازين الحرارة لألغراض الطبية،)جھاز ري( المعدة لألغراض الطبية
 مقياس تأكسج النبض، أجھزة السحب لألغراض الطبية،أكياس األكسجين لألغراض الطبية
، موسعات للطب النسائي لألغراض الطبية، العلب المجھزة لألدوات الطبية،لألغراض الطبية
 كراسي صوان )كرسي ذو، ھياكل المشي للمعوقين،مشايات بعجالت للمساعدة على الحركة
 أقنعة لالستخدام من قبل، مضخات لألغراض الطبية، العكازات،(حجره صغيره مغلقة
، أجھزة إزالة الرجفان، أجھزة الصدمات الكھربائية الخارجي، مواد خياطة،الموظفين الطبيين
 أقنعة، موازين الحرارة الطبية باألشعة تحت الحمراء،أقنعة جراحية يمكن التخلص منھا
.صحية لألغراض الطبية
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Date of

25/11/2019

25/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتمكنة لالجھزة الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

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

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

خريبة السوق-  عمان١١٦٢١ -٢٨ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٥٠٦

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Applicant for
P.O.Box 28 -11621 Amman - khirbet sook
Correspondence
Trademark
170506
Class
11

Goods/Services
refrigerators, gas ovens, air conditioners, hearer, freezers,
microwave ovens

11

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، افران ميكرويف، فريزات،  صوبات، مكيفات، افران غاز،ثالجات
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Date of

07/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KOUW PINNQ
ENTERPRISE CO., LTD.
Nationality
: TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.766, Sec.4 Zhongqing Rd., Daya Dist,
Taichung City 428, Taiwan

Goods/Services
Water filtering apparatus; filters for drinking water; fountains;
water purifying apparatus and machines; water purification
installations; distillation apparatus; water softening apparatus
and installations; taps [faucets]; pressure water tanks;
regulating accessories for water apparatus and pipes
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue color according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.كو بينك انتربرايز كو

:اسم طالب التسجيل

تايوان
شركة اجنبية

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

 تايشونج، دايا ديست،. جونجشينج آر دي٤ . سيك،٧٦٦ .رقم
 تايوان، ٤٢٨ سيتي

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170403
Class
11

07/01/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
11

الصنف

١٧٠٤٠٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة ترشيح المياه؛ مرشحات )فالتر( لمياه الشرب؛ النوافير؛ أجھزة وآالت تنقية المياه؛
تجھيزات تنقية المياه؛ أجھزة التقطير؛ أجھزة وتجھيزات إزالة عسر الماء؛ الحنفيات
)الصنابير(؛ خزانات ضغط للماء؛ مستلزمات التنظيم ألجھزة وأنابيب المياه
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون االزرق وذلك بموجب:اشتراطات خاصة
.النموذج المودع مع الطلب
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

28/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة

: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
170597
Class
11
11
الصنف
١٧٠٥٩٧

Goods/Services
Ari conditioning apparatus\chandeliers\kitchen ranges [ovens]
\Microwaves oven [cooking apparatus] \Refrigerators
\Toasters\Roasters (Coffee -)\Fans (Electric—) for personal
use\Hair driers [dryers]\Refrigerators

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
[افران ميكروويف]أجھزة طھي/ مواقد ]افران[ المطبخ/ثريات/أجھزة تكييف الھواء
مجففات/  مراوح كھربائية لالستخدام الشخصي// مواقد/محمصات بن/محمصات خبز/ثالجات
ثالجات/ [شعر ] مجففات
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sukhtian For Power ,
Water Environment Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address ◌ِ Amman -abdali King Hussain Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 ◌ِ Amman -abdali
Correspondence
King Hussain Street
Trademark
170672
Class
11

Goods/Services
Air filtering installations, Air purifying apparatus and
machines, Desalination plants, Drinking water (Filters for —
), Filters for drinking water, Softening apparatus (Water —
), Water filtering apparatus, Water purification
installations, Water purifying apparatus and machines,
Water softening apparatus and installations.

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

السختيان للطاقة والمياه والبيئة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٠٢٧:ب. ص، العبدلي شارع الملك حسين- عمان
١١١١٨
العبدلي شارع الملك حسين-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص
11

الصنف

١٧٠٦٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فالتر:( محطات تحلية مياه الشرب )فالتر لـ,تركيبات تنقية الھواء أجھزة وأالت تنقية الھواء
 أجھزة, تركيبات تنقية المياه, أجھزة تنقية المياه,(لمياه الشرب أجھزة إزالة العسرة )الماء
. أجھزة وتركيبات إزالة عسرة المياه,وأالت تنقية المياه
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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
170314
Class
11

Goods/Services
Candle lamps; light emitting diode lights for automobiles;
prefabricated LED lamps for automobiles; portable LED
lanterns; portable camping LED lighting apparatus; portable
LED lanterns for mountaineering; electric wine coolers; wine
refrigerators; wine cellars, electric; lighting apparatus and
devices for automobiles.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189936
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
11
الصنف
١٧٠٣١٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مسبقةLED  مصابيح، مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء للسيارات، مصابيح الشموع
 فوانيس، للتخييم محمولةLED  أجھزة إضاءة، المحمولةLED  فوانيس،الصنع للسيارات
، كھربائية، أقبية نبيذ، ثالجات النبيذ، مبردات النبيذ الكھربائية، محمولة لتسلق الجبالLED
.أجھزة وأدوات إضاءة للسيارات
KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٣٦-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة مدار النجوم لألجھزة الكھربائية /علي محمد يوسف سعد

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع وسط البلد،عمان  ،ص.ب١١١١٨ ,٧١٢٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٧المدينة/الشارع وسط البلد،عمان

رقم العالمة التجارية

١٧٠٥٤٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اجھزة ومكنات تنقيه الھواء؛ اجھزة اعادة تسخين الھواء؛ مكنات
كھربائية لصنع القھوة؛ غاليات )اباريق( كھربائية للقھوة؛ اجھزة
تجفيف؛ مجففات الشعر؛ مراوح )لتكييف الھواء(؛ مراوح كھربانية
لالستخدام الشخصي؛ مراوح )اجزاء منمنشات تكييف الھواء(؛ مصابيح
جيب كھربائية )مشاعل (؛ دفايات للقدمين )كھربائية او غير كھربائية (؛
اجھزة تبخير ليست لغايات طبية؛ مواقد غاز ؛قداحات غاز ؛ مدافئ
:ثالجات ؛غاليات كھربائية؛ افران؛ مصابيح كھربائية؛ افران ميكرويف
)اجھزة طھو(؛ محمصات؛ اجھزة تكييف الھواء؛ اجھزة تبريد الھواء؛
كولرات مياه للتبريد

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

11

20/02/2020

Date of

Applicant Name:

Nader AL- Nojoom For
Electric Apparatus/Ali
Mohamad Yosef saad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Downtown,Amman, P.O.Box:
7127, 11118
Applicant for
P.O.Box 7127 -11118 city/street
Correspondence
Downtown,Amman
Trademark
170543
Class
11

Goods/Services
Air purifying apparatus and machines; air reheaters; coffee
machines electric, coffee percolators; electric; drying
apparatus; dryers ( hair-) fans (electric-) for personal use; fans
(parts of air conditioning installations); — flashlights
(torches) ;footwarmers (electric or non-electric) fumigation
apparatus; not for medical purposes; gas burners; gas
lighters ;hearths; ice boxes; kettles electric kilns; lamps
(electric-); microwave ovens (cooking apparatus); roasters; air
conditioning apparatus; air cooling apparatus; water coolers
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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2020

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

نبيل ايوب ميخائيل وكيله
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة /الشارع عمان  -جبل اللويبدة شارع كلية الشريعة ،
ص.ب١١١٩١ ,٩٩٣٣:
ص.ب  ١١١٩١ -٩٩٣٣المدينة /الشارع
اللويبدة شارع كلية الشريعة
١٧٠٥٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة تنقية الھواء

26/05/2020

الصنف

Applicant Name:
NABIL AYOUB WAKILEH
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address City/Street:Amman-Jabal Al WeibdehKuliat Al Sharea Street, P.O.Box:9933,
11191
City/ Street:Amman-Jabal Al WeibdehKuliat Al Sharea Street, P.O.Box: 9933,
11191

عمان  -جبل

11

Date of

11

Class

Applicant for
Correspondence

170598

Trademark

Goods/Services
AIR PURIFERS
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Date of

02/09/2020

02/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مشاريع الخير لالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:ب. ص،  طابق- شارع مكة-عمان

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

 الطابق الثاني- شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mashare'e AlKheir
LlEstethmar
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- 165 Mecca Street- Second Floor,
P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
170558
Class
11

Goods/Services
light-emitting diodes LED lighting apparatus, hair dryers,
autoclaves, electric, for cooking, air valves for steam heating
installations, heaters, electric, for feeding bottles, electric
flashlights, drying apparatus and installations, solar thermal
collectors heating , water sterilizers, steam generating
installations, searchlights, Apparatus and installations for
lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes., waffle irons,
electric, heating boilers, light bulbs, sanitary apparatus and
installations, water heaters apparatus , ceiling lights, water
purifying apparatus and machines, filters for drinking water,
coils parts of distilling, heating or cooling installations , water
distribution installations, coffee percolators, electric, deep
fryers, electric, heating filaments, electric, water softening
apparatus and installations, food steamers, electric, lanterns for
lighting, coolers, electric, coils parts of distilling, heating or
cooling installations , cooling installations and machines,
cooking apparatus and installations, cooking stoves, water
flushing installations, ventilation air-conditioning installations
and apparatus, water supply installations, toasters
Special condition: The registration of this trademark is
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the
trademarks law.
Claiming red and gray colors as per the specimen filed at the
trademark office

11

الصنف

١٧٠٥٥٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 طناجر, اجھزة تجفيف الشعر,( أجھزة إضاءةLED) الصمامات الثنائية الباعثة للضوء
 مسخنات كھربائية, صمامات الھواء لمنشآت التسخين بالبخار, للطبخ،الضغط الكھربائية
 مجمعات الطاقة, أجھزة ومنشآت تجفيف, المصابيح الكھربائية الوميضية, للرضعات
 أجھزة, أضواء كاشفة, منشآت توليد البخار, معقمات المياه, الحرارية الشمسية للتسخين
ومنشآت لإلضاءة والتدفئة والتبريد وتوليد البخار والطبخ والتجفيف والتھوية وإمدادات
 المصابيح, مراجل تسخين, الكھربائية، أجھزة إعداد كعكة الوفل,.المياه واألغراض الصحية
 أجھزة وآالت, أضواء األسقف,  سخانات ماء أجھزة, أجھزة وتمديدات صحية,الضوئية
 اللفائف )قطع تجھيزات التقطير أو التدفئة أو, مرشحات )فالتر( مياه الشرب,تنقية المياه
, الكھربائية، المقالي العميقة, الكھربائية، أباريق القھوة, منشآت توزيع المياه,(التبريد
 أجھزة طھي الطعام على, أجھزة وتجھيزات تنقية الماء العسر,شعيرات التدفئة الكھربائية
 اللفائف )قطع تجھيزات التقطير, الكھربائية، المبردات, فوانيس لإلضاءة, الكھربائية،البخار
 تجھيزات, مواقد الطھي, أجھزة ومعدات الطھو, منشآت وآالت تبريد,(أو التدفئة أو التبريد
 محمصات الخبز, منشآت تزويد بالمياه,( منشآت وأجھزة التھوية )تكييف الھواء,دفق المياه

( من قانون٣) ( فقرة٢١)  ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام المادة:اشتراطات خاصة
العالمات التجارية
العالمة محددة بااللوان االحمر والسكني كما مودع لدى مسجل العالمات التجارية
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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
170313
Class
12

Goods/Services
Phone number plate for car parking for automobiles;
automobiles; parts and accessories for automobiles; passenger
cars; sports utility vehicles; electric cars; automobile tires;
shock absorbers for automobiles; brake systems for vehicles;
engines for land vehicles; transmissions for land vehicles;
bearings for land vehicles; motors for land vehicles;
motorcycles.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189937
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,
12
الصنف
١٧٠٣١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، سيارات الركوب، أجزاء وملحقات للسيارات، سيارات،لوحة رقم الھاتف لمواقف السيارات
، ممتصات صدمات للسيارات، إطارات السيارات، السيارات الكھربائية،المركبات الرياضية
 محامل، ناقالت الحركة للمركبات البرية، محركات للمركبات البرية،أنظمة مكابح للمركبات
. دراجات نارية، محركات للمركبات البرية،للمركبات البرية

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٣٧-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

اسم طالب التسجيل:

سوميتومو رابــر انداستريز ،ال تي دي.

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD.

 ،٩-٦واكينوھاما-تشو -٣تشومي ،تشو-كو كوبي-شي ،ھيوجو
 ،٠٠٧٢-٦٥١اليابان
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٧٤

25/02/2020

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إطارات المركبات ،إطارات السيارات ،إطارات الشاحنات ،إطارات الحافالت ،إطارات المركبات
اآللية ثنائية العجالت

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku
Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan
Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170474
Class
12

Trademark

Goods/Services
Tires for vehicles; tires for automobiles; tires for trucks; tires for
buses; tires for two-wheeled motor vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/03/2020

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

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ٣٠٠رينيسانس سنتر ،سيتي اوف ديترويت ،والية ميتشيغان
 ،٣٠٠٠-٤٨٢٦٥الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٥١٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات البرية ،الدراجات الھوائية ،أجھزة النقل البري
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBR :
رقم االدعاء٩١٨٢١٠٣٧٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/١٣ :

الصنف

10/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170515
Class
12

Trademark

Goods/Services
Motor land vehicles; bicycles; apparatus for locomotion by land.
Priority claim: Claim Country: BR
Claim No.: 918210372
Claim Date: 13/09/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

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

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ٣٠٠رينيسانس سنتر ،سيتي اوف ديترويت ،والية ميتشيغان
 ،٣٠٠٠-٤٨٢٦٥الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٥١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات

الصنف

15/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170451
Class
12

Trademark

Goods/Services
Automobiles

160

تاريخ ايداع الطلب:

27/04/2020

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

بياغيو آند سي .إس.بيه.أيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PIAGGIO & C. S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address VIALE RINALDO PIAGGIO 25 56025
PONTEDERA, PISA ITALY

فيالي رينالدو بياغيو  ٥٦٠٢٥ ٢٥بونتيديرا ،بيزا إيطاليا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧٠٧٠٠

الصنف

Applicant for
Correspondence

12

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات ذات دوالبين أو ثالثة أو أربعة دواليب؛ دراجات بخارية صغيرة تدار بالكھرباء؛
ھياكل مركبات؛ مكابح للمركبات؛ أغطية ّ
لخزانات الوقود في المركبات البرية؛ شبكات حقائب
أمتعة للمركبات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ نوابض مخمدة للصدمات في المركبات؛ مخمدات
صدمات لتوقف المركبات؛ ھياكل مركبات؛ مقاعد للمركبات؛ إطارات ھوائية؛ أغلفة خارجية
لإلطارات الھوائية؛ أدوات مانعة النزالق إطارات المركبات؛ رقع مطاطية الصقة إلصالح
األنابيب الداخلية؛ مضخات إلطارات الدراجات الھوائية والدراجات النارية؛ عُدد إصالح
اإلطارات الداخلية ،وبخاصة ،رقع إلصالح اإلطارات؛ ھياكل معدنية دائرية تركب حول إطارات
عجالت المركبات؛ صمامات إلطارات المركبات؛ أكياس ھواء على ھيئة أجھزة أمان في
السيارات؛ والعات سجائر إلكترونية للمركبات البرية؛ أجھزة ضد سرقة المركبات؛ أجھزة
إنذار ضد سرقة المركبات؛ أبواق للمركبات؛ مقاعد أمان لألطفال في المركبات؛ أجراس
للدراجات؛ مساند للدراجات الھوائية والدراجات النارية كأجزاء من الدراجات الھوائية
والدراجات النارية؛ واقيات وحل )رفرف(؛ إشارات االتجاه للمركبات؛ ھياكل للدراجات
الھوائية والدراجات النارية؛ حامالت حقائب أمتعة للمركبات؛ دواسات للدراجات الھوائية
والدراجات النارية؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ أغطية لمقاعد الدراجات الھوائية والدراجات
النارية؛ أكياس مقاعد مھيأة للدراجات الھوائية والدراجات النارية؛ مقاعد للدراجات الھوائية
والدراجات النارية؛ مكائن للمركبات البرية؛ محركات كھربائية للمركبات البرية؛ حقائب معدة
خصيصا ً للدراجات النارية ،وبخاصة حقائب الخزان ،حقائب مساعدة )سيسي بار( ،حقائب
تركب على مؤخرة الدراجة ،حقائب جانبية ،حقائب علوية.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء٣٠٢٠١٩٠٠٠٠٨٠٩٥٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٠٤ :
ان تسجيل ھذه العالمة محدد باأللوان األصفر ،األخضر ،األبيض ،األزرق الفاتح ،األزرق
واألسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

27/04/2020

Date of

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
170700
Class
12

Trademark

Goods/Services
.Two, three, four wheeled vehicles; electrically powered
scooters; bodies for vehicles; brakes for vehicles; caps for land
vehicle gas tanks; luggage nets for vehicles; seat covers for
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; suspension
;shock absorbers for vehicles; vehicle chassis; vehicle seats
pneumatic tires; casings for pneumatic tires; non-skid devices
for vehicle tires; adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; tire pumps for bicycles and motorcycles; repair outfits
for inner tubes, namely, tire repair patches; rims for vehicle
wheels; valves for vehicle tires; air bags in the nature of safety
devices for automobiles; electric cigarette lighters for land
vehicles; anti-theft devices for vehicles; antitheft alarms for
vehicles; horns for vehicles; safety seats for children for
vehicles; bells for cycles; stands for bicycles and motorcycles
as parts of bicycles and motorcycles; mudguards; direction
;signals for vehicles; frames for bicycles and motorcycles
luggage carriers for vehicles; pedals for bicycles and
motorcycles; rearview mirrors; saddle covers for bicycles and
;motorcycles; saddlebags adapted for bicycles and motorcycles
;saddles for bicycles and motorcycles; engines for land vehicles
electric motors for land vehicles; bags specially adapted for
motorcycles, namely tank bags, sissy bar bags, tail bags, side
hardbags, top cases.
Priority claim: Claim Country: IT
Claim No.: 302019000080950
Claim Date: 04/11/2019
The registration of this trademark should be limited in colours
Yellow, green, white, red, light blue, blue, black according to the
print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

دايوا سانجيو كو ،.ليمتد.

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

نو-٣ ،١-٨ .تشوم ،كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
12
الصنف
١٧٠٥٧٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لقم مكابح ،بطانات المكابح القرصية ،دوار المكابح.
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الحرف ) (Qإذا وردت
بمعزل عن العالمة.

30/04/2020
DAIWA SANGYO CO.,
LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 8-1, 3-Chome, Konan, Minato-Ku,
Tokyo, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
170574
Class
12

Trademark

Goods/Services
Brake Shoe; Disc Brake Pad; Brake Rotor.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the letter (Q) if used separately from the
Mark.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر باسم تويوتا موتور كوربوريشن(

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١تويوتا  -تشو ،تويوتا  -شي ،ايشي  -كين ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
12
الصنف
١٧٠٥٧٧

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

30/04/2020
Toyota Jidosha Kabushiki
Kaisha (Also Trading As
)Toyota Motor Corporation

Date of

Applicant Name:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170577
Class
12

Trademark

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

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر باسم تويوتا موتور كوربوريشن(

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١تويوتا  -تشو ،تويوتا  -شي ،ايشي  -كين ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
12
الصنف
١٧٠٥٧٨

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

30/04/2020
Toyota Jidosha Kabushiki
Kaisha (Also Trading As
)Toyota Motor Corporation

Date of

Applicant Name:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170578
Class
12

Trademark

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

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

جيانغسو يويو ميديكال اكويبمنت آند سبالي كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يونيانغ اندست﷼ بارك ،دانيانغ سيتي ،جيانغسو بروفينس،
الصين
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
12
الصنف
١٧٠٥٦٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكراسي المتحركة ،عربات ،عربات األطفال ،كراسي الدفع المحمولة ،كراسي الدفع ،سيارات
إسعاف ،سيارات.

30/04/2020
JIANGSU YUYUE
MEDICAL
EQUIPMENT&SUPPLY
CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Yunyang Industrial Park, Danyang City,
Jiangsu Province, China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170566
Class
12

Trademark

Goods/Services
;Wheelchairs; trolleys; strollers; portable pushchairs
pushchairs; ambulances; cars.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/06/2020

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
12
الصنف
١٧٠٦٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيارات ،عربات النقل المغلقة )فان( ،شاحنات )لألحمال الثقيلة( ،مركبات كھربائية ،مركبات
مھجنة/ھجينه )ھايبرد/عاملة بالكھرباء وبنزين(.

02/06/2020
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
170660
Class
12

Trademark

Goods/Services
Automobiles; vans; wagons; electric vehicles; hybrid vehicles.
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تاريخ ايداع الطلب:

21/04/2019

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
١٧٠٤٧٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المجوھرات ومنتجات المجوھرات )بما فيھا المجوھرات الملحقة باألزياء(؛ االحجار الكريمة
او شبه الكريمة؛ آللئ؛ علب للمجوھرات ]صناديق[؛ خواتم ،اقراط ،ازرار كم القميص،
اساور ،حلى صغيرة ،دبابيس زينية ،سالسل ،قالئد ،حلى متدلية ،حلقات للمفاتيح )حلى او
سالسل( ،دبابيس لربطة العنق ،مدالة )علب معدنية نفيسة تتدلى من قالدة او سلسلة(،
ميداليات ،مجوھرات للحقائب ،صناديق للمجوھرات ،تذكارات من معادن نفيسة ،ادوات قياس
الزمن بدقة وادوات كرونومترية ،ساعات ،ساعات المعصم ،اربطة ساعات ،ساعات منبھة،
كرونومترات ،ساعات حائط ،علب او علب عرض ألدوات قياس الوقت؛ ساعات دقاقة )ادوات
قياس الوقت(
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الرقم ) (١٨٥٤بمعزل عن
العالمه

21/04/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170470
Class
14

Trademark

Goods/Services
;)Jewellery and Jewellery products (including fashion Jewellery
precious or semi-precious stones; pearls; Jewellery cases
[caskets]; rings, earrings, cuff links, bracelets, charms,
brooches, chains, necklaces, pendants, key rings (trinkets or
fobs), tie pins, medallions, medals, Jewellery for bags; Jewellery
boxes; trophies of precious metal; timepiece products and
chronometric instruments, watches, wristwatches, watch bands,
alarm clocks, chronometers, wall clocks, cases or presentation
)cases for timepieces; clocks (timepieces
The registration of this mark does not give owners the right to
use number(1854)if used separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2019

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

باندورا إيه/أس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Pandora A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Havneholmen 17-19 1561 Copenhagen V,
Denmark

ھافنھولمين  ١٥٦١ ،١٩-١٧كوبنھافن في ،الدانمارك

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٣٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن النفيسة وسبائكھا؛ المجوھرات؛ األحجار الكريمة وشبه الكريمة؛ أدوات قياس الوقت
وأدوات قياس الوقت الدقيقة؛ المجوھرات المقلدة؛ المجوھرات المصنوعة من معادن نفيسة
واالحجار الكريمة واللؤلؤ واألحجار النفيسة أو شبه النفيسة الطبيعية أو الصناعية وتقليدھا؛
أزرار األكمام؛ دبابيس الزينة؛ ساعات اليد؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب
للمجوھرات والساعات؛ حلي صغيرة لحلقات المفاتيح؛ حلقات المفاتيح؛ سالسل تعليق
المفاتيح؛ المشابك للمجوھرات؛ علب المجوھرات؛ دبابيس ربطات العنق؛ مشابك الربطات؛
معلقات المجوھرات؛ الحلي )مجوھرات(؛ حلي الزينة )مجوھرات(؛ مجوھرات األحذية؛
مجوھرات الحيوانات األليفة؛ سالسل المفاتيح على أنھا مجوھرات ]الحلي أو السالسل[؛ حلي
الزينة للفساتين والحقائب على شكل مجوھرات؛ أدوات الزينة )حلي أو مجوھرات( لالستخدام
الشخصي.

30/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170333
Class
14

Trademark

Goods/Services
Precious metals and their alloys; jewellery; precious and semi;precious stones; horological and chronometric instruments
paste jewellery; jewellery made of precious metals, gemstones,
pearls, natural or artificial precious or semi-precious stones and
imitations thereof; cuff links; ornamental pins; watches; watch
straps; watch chains; cases for jewellery and watches; charms
;for key rings; key rings; key chains; clasps for jewellery
jewellery boxes; tie pins; tie clips; jewel pendants; trinkets
;[jewellery]; ornaments [jewellery]; shoe jewellery; pet jewellery
key chains as jewellery [trinkets or fobs]; dress and bag
ornaments in the nature of jewellery; decorative articles
[trinkets or jewellery] for personal use.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2019

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

باندورا إيه/أس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Pandora A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Havneholmen 17-19 1561 Copenhagen V,
Denmark

ھافنھولمين  ١٥٦١ ،١٩-١٧كوبنھافن في ،الدانمارك

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٧٢

الصنف

30/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

14

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن النفيسة وسبائكھا؛ المجوھرات؛ األحجار الكريمة وشبه الكريمة؛ المجوھرات المقلدة؛
المجوھرات المصنوعة من معادن نفيسة واالحجار الكريمة واللؤلؤ واألحجار النفيسة أو شبه
النفيسة الطبيعية أو الصناعية وتقليدھا؛ أزرار األكمام؛ دبابيس الزينة؛ علب المجوھرات؛
حلي صغيرة لحلقات المفاتيح؛ وحلقات المفاتيح؛ سالسل تعليق المفاتيح؛ المشابك
للمجوھرات؛ علب المجوھرات؛ دبابيس ربطات العنق؛ مشابك الربطات؛ معلقات المجوھرات؛
الحلي )مجوھرات(؛ حلي الزينة )مجوھرات(؛ مجوھرات األحذية؛ مجوھرات الحيوانات
األليفة؛ سالسل المفاتيح على أنھا مجوھرات ]الحلي أو السالسل[؛ حلي الزينة للفساتين
والحقائب على شكل مجوھرات؛ أدوات الزينة )حلي أو مجوھرات( لالستخدام الشخصي.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170372
Class
14

Trademark

Goods/Services
Precious metals and their alloys; jewellery; precious and semiprecious stones; paste jewellery; jewellery made of precious
metals, gemstones, pearls, natural or artificial precious or semiprecious stones and imitations thereof; cuff links; ornamental
pins; cases for jewellery; charms for key rings; key rings; key
;chains; clasps for jewellery; jewellery boxes; tie pins; tie clips
jewel pendants; trinkets [jewellery]; ornaments [jewellery]; shoe
jewellery; pet jewellery; key chains as jewellery [trinkets or
;fobs]; dress and bag ornaments in the nature of jewellery
decorative articles [trinkets or jewellery] for personal use.
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Date of

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof;
jewellery; chronometers; other goods in precious metals and
precious stones and imitations thereof, namely statues and
figurines, made of or coated with precious or semi-precious
metals or stones, or imitations thereof, ornaments, coins and
tokens, made of or coated with precious or semi-precious
metals or stones, or imitations thereof; works of art of precious
metal; key rings and key chains and charms therefor; jewellery
boxes and watch boxes; parts and accessories for all the
aforesaid goods, included in this class.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019108777.1
Claim Date: 08/07/2019
Special condition: The registration of this trademark should be
in light blue, dark blue, red, silver colors according to the print
filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ميونيخ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ بيتيولرينج

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170483
Class
14

18/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
14

الصنف

١٧٠٤٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الاللئ والمعادن الثمينة ومقلداتھا؛ المجوھرات؛ اجھزة التوقيت؛ البضائع،االحجار الكريمة
 التماثيل والتماثيل النصفية: تحديدا،األخرى من المعادن النفيسة واألحجار الكريمة ومقلداتھا
 حلي،المصنوعة من أو المطلية بالمعادن و الحجارة النفيسة أو شبه النفيسة أو مقلداتھا
 العمالت المعدنية والعمالت الرمزية المصنوعة من أو المطلية بالمعادن و الحجارة،الزينة
النفيسأو شبه النفيسة أو مقلداتھا؛ األعمال الفنية المصنوعة من المعادن الثمينة؛ حلقات
المفاتيح وسالسل المفاتيح وحليھا؛ صناديق المجوھرات وعلب الساعات؛ قطع وملحقات
. المتضمنة في ھذه الفئة،جميع السلع المذكورة أعاله

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

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
14
الصنف
١٧٠٥١٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلقات مفاتيح ]حلقات منشقة ذات حلية صغيرة أو سلسلة صغيرة مزينة[ ،حلقات مفاتيح من
معادن نفيسة ،حلقات مفاتيح مطلية بمعدن نفيس ،حلقات مفاتيح قابلة لالنسحاب ،حلقات
مفاتيح معدنية ،حلى صغيرة لحلقات المفاتيح ،سالسل مفاتيح من جلد مقلد ،سالسل مفاتيح
بوصفھا مجوھرات ]حلية صغيرة أو سلسلة صغيرة مزينة[ ،سالسل مفاتيح من الجلد،
سالسل مفاتيح بالستيكية ،سالسل مفاتيح ]حلقات منشقة ذات حلية صغيرة أو سلسلة صغيرة
مزينة[ ،حلى صغيرة لسالسل المفاتيح ،سالسل مفاتيح معدنية ،ساعات جولف ،أزرار أكمام
قميص ،حوامل مفاتيح جلدية ،ساعات توقيتية ،ساعات يد/ساعات كبيرة ،أدوات لقياس
الوقت وأدوات ميقاتية وأجزاء لھا ،أجزاء وتركيبات لساعات اليد ،ساعات سيارات،
المجوھرات والمعادن النفيسة ،الكؤوس التذكارية من المعادن النفيسة ،ألواح النصب
التذكارية من المعادن النفيسة ،الجوائز التذكارية من المعادن النفيسة ،أعمال فنية من معدن
نفيس.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٣٨-٢٠١٩-٤٠ :
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
170518
Class
14

Trademark

Goods/Services
Key rings [split rings with trinket or decorative fob]; key rings of
;precious metals; key rings coated with precious metal
;retractable key rings; metal key rings; charms for key rings
imitation leather key chains; key chains as jewellery [trinkets or
fobs]; key chains of leather; plastic key chains; key chains [split
;rings with trinket or decorative fob]; charms for key chains
;metal key chains; golf clocks; cuff links; leather key holders
stopwatches; watches/clocks; horological and chronometric
;instruments and parts thereof; parts and fittings for watches
automobile clocks; jewellery and precious metals; memorial
;cups of precious metals; memorial tablets of precious metals
precious metal trophies; works of art of precious metal.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189938
Claim Date: 06/12/2019
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Date of

13/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ibrahim Mohammad
Ibrahim al shalfawi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -muqabllin -abdullah bin mubark
street , P.O.Box: 92278, 11192
Applicant for
P.O.Box 922789 -11192 amman Correspondence
muqabllin
Trademark
170594
Class
16

Goods/Services
printed materials

13/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

ابراھيم محمد ابراھيم الشلفاوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,٩٢٢٧٨:ب. ص، شارع عبدﷲ بن مبارك- المقابلين- عمان
١١١٩٢
المقابلين-  عمان١١١٩٢ -٩٢٢٧٨٩ ب.ص
16

الصنف

١٧٠٥٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مطبوعات
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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
16
الصنف
١٧٠٣١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أدوات مكتبية ،أقالم )أدوات كتابة( ،دفاتر ملحوظات ،دبابيس ورق للمكاتب ،عالمات للكتب،
سنادات مكتب ،مشابك للنقود ،علب جوازات سفر ،أغلفة جوازات سفر ،حوامل لجوازات
السفر ،مفكرة ،مواد كتابة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٣٩-٢٠١٩-٤٠ :
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
170311
Class
16

Trademark

Goods/Services
Stationery; pens (writing instruments); note books; clips for
;offices; bookmarkers; desk pads; money clips; passport cases
passport covers; passport holders; diary; writing materials.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189939
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

كوآلرت لو مان
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٥رو رينيه بانھارد ٧٢٠٠٠ ،لو مان ،فرنسا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
16
الصنف
١٧٠٥٧٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ورق الرسم ،مواد للفنانين ،فراشي الرسم ،مواد رسم ،أدوات رسم ،أطقم الرسم ،طباشير
الستخدام الفنانين ،أقالم تلوين شمعية ،أقالم الرسم ،أقالم الرسم التخطيطي ،أقالم الفحم ،فحم
الفنانين ،أقالم تلوين ،أقالم ملونة ،قرم )اقالم لخلط االلوان على الرسم( ،محايات مطاطية،
برايات أقالم رصاص ،أقالم رفيعه تستخدم لدمج االلوان على الرسم ،مواد لصق لالستخدام
الفني ،مواد تدريس للفنون التصويرية.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
ColArt Le Mans
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5 Rue Rene Panhard, 72000 Le Mans,
France
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
170576
Class
16

Goods/Services
Drawing paper; artists’ materials; paint brushes; drawing
’materials; drawing instruments; drawing sets; chalks for artists
use; crayons; drawing pencils; sketching pencils; charcoal
;pencils; artists’ charcoals; pastels; pastel pencils; stumps
rubber erasers; pencil sharpeners; tortilions; adhesives for art
use; teaching material for graphic arts.
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Date of

24/06/2020

24/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

حمد عماد حمد ملحم

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
الشارع/المدينة

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

الشارع/ المدينة١١٥٩١ -٨٧ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٦٢٠

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

hamad emad hamad
melhem
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street
zarqa/rusifa, P.O.Box: 87,
11591
Applicant for
P.O.Box 87 -11591 city/street
Correspondence
zarqa/rusifa
Trademark
170620
Class
16

Goods/Services
paper and cardboard, prints, binding materials Books,
photographs, stationery (writing materials and tools), adhesives
for paper Artists materials, coloring brushes, typewriters, ,
printing cliches, paper, cardboard, stationery, films,
notebooks

١١٥٩١ ,٨٧:ب. ص، الزرقاء الرصيفة
الزرقاء الرصيفة
16

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 القرطاسية,  الصور الفوتوغرافية,  مواد تجليد الكتب,  المطبوعات, الورق والورق المقوي
 دفاتر مواد، افالم، قرطاسية, كرتون, ورق,  مواد اللصق للورق, ( ) مواد وأدوات الكتابة
،كليشيھات الطباعة،, اآلت كاتبة،  فرش التلوين،الفنانين
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

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

بوروج بيه تي اي .ال تي دي
سنغافورة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Borouge Pte. Ltd
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 George Street # 18-01, Singapore 049145
Singapore

 ١جورج ستريت  ،٠١-١٨ #سنغافورة  ٠٤٩١٤٥سنغافورة

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٥١٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البالستيك والراتينج المشكل بالبثق لالستخدام في التصنيع؛ األنابيب المرنة والمواسير
والخراطيم غير المعدنية؛ األغلفة البالستيكية؛ السدادات وأدوات السد واإلغالق والفالتر؛
مواد من البالستيك مستخدمة في ربط األنابيب؛ مواد من البالستيك مستخدمة في ربط
الصمامات؛ أغلفة من البالستيك الصناعي لألنابيب والغاليين واألسالك والكابالت؛ الموصالت
)غير المعدنية( لألنابيب والصمامات؛ وصالت )غير معدنية( لألنابيب والصمامات المرنة؛
التجھيزات )غير المعدنية( لألنابيب المرنة؛ موانع التسرب البالستيكية؛ البالستيك شبه
المص ّنع؛ المواد البالستيكية شبه المصنعة؛ األغلفة البالستيكية؛ األلياف البالستيكية؛ الصفائح
البالستيكية؛ المواد البالستيكية المركبة المعاد تدويرھا؛ البوليمرات؛ أغشية البوليمر؛
راتنجات البوليمر؛ راتنجات البوليمر شبه المشغولة؛ البوليمرات المرنة؛ األغلفة البالستيكية؛
األكياس البالستيكية للغايات الزراعية؛ األغشية البالستيكية للف الھدايا؛ األغشية البالستيكية
لألغراض الصناعية؛ الخيوط والخيطان واألوتار والحبال البالستيكية؛ األلياف البالستيكية
غير المنسوجة والمنسوجة؛ البالستيك والبوليمرات لألغراض الطبية والصيدالنية.

18/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

17

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170512
Class
17

Trademark

Goods/Services
;plastics and resins in extruded form for use in manufacture
;flexible pipes, tubes and hoses, not of metal; plastic packaging
seals, sealants and fillers; articles of plastics for use in
;connecting pipes; articles of plastic for use in connecting tubes
;casings of synthetic plastic for tubes, pipes, wires and cables
connectors (non-metallic) for pipes and tubes; couplings (nonmetallic) for flexible pipes and tubes; fittings (non-metallic) for
flexible pipes; plastic seals; semi-processed plastics; semiworked plastic substances; plastic films; plastic fibers; plastic
sheet material; recycled compound plastics; polymers; polymer
films; polymer resins; semi-worked polymer resins; elastomer
;polymers; plastic films; plastic films for agricultural purposes
;plastic films for wrapping; plastic films for industrial purposes
plastic filaments, threads, strings and ropes; non-woven and
woven plastic fibres; plastics and polymers for medical and
pharmaceutical purposes.
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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
١٧٠٣٦٠

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
170360
Class
17

Trademark

Goods/Services
Caulking materials for construction; insulators for construction.
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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
17
الصنف
١٧٠٣١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سدادات مطاطية لزجاجات التعبئة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٤٠-٢٠١٩-٤٠ :
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
170310
Class
17

Trademark

Goods/Services
Rubber stoppers for packaging bottles.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189940
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

21/04/2019

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 الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٧٩

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؛ صناديق للسفر؛ حقائب للسفر لأللبسة واالحذية؛
حقائب صغيرة لألوراق والوثائق 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( ،علب
لمواد الزينة؛ اجربة جلدية ،حقائب يد من دون مقابض )حقائب يد للسھرة(؛ مظالت؛
شماسي؛ مالبس للحيوانات؛ حقائب لحمل الحيوانات
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الرقم )(١٨٥٤
بمعزل عن العالمه

21/04/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170479
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitation leather; trunks and suitcases; traveling
bags, sports bags; handbags, backpacks; beach bags, school
bags, satchels, shopping bags; traveling trunks; travel bags for
clothing and shoes; attaché cases 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"; pouches of leather, clutch
bags (evening handbags); parasols; umbrellas; clothing for
animals, bags for carrying animals
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use number(1854)if used separately from the mark
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Date of

14/05/2019

14/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. شركة عبد الرزاق فھمي عابدين وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
١١١١٨ ,٢٠٠٣٤:ب. ص،  عمان،  الصويفية- عمان

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

 الصويفية-  عمان١١١١٨ -٢٠٠٣٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abd Al-Razzaq Fahmi
Abdin & Co .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Swiefieh , amman, P.O.Box:
20034, 11118
Applicant for
P.O.Box 20034 -11118 Amman - Swiefieh
Correspondence
Trademark
170616
Class
18

Goods/Services
Backpacks— Bags (Garment) for travel — cases, of leather or
leather board- covers (Umbrella)- Handbags-— leather strapsParasols pocket wallets — slings bags for carrying infants –
wheeled shopping bags .

18

الصنف

١٧٠٦١٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 محافظ جلدية أو من الواح-  حقائب مالبس سفرية- حقائب ظھر
 محافظ- شماسي-  سيور جلدية-  حقائب يد-  أغطية مظلية- جلدية
. حقائب تسوق ذات عجالت-  حقائب لحمل االطفال- جيب
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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
18
الصنف
١٧٠٤٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب أدوات زينة تباع فارغة ،حقائب مستحضرات تجميلية محمولة )تباع فارغة( ،حقائب
مفاتيح ،حقائب ،حقائب يد صغيرة ،محافظ بطاقات ،محافظ بطاقات األعمال من الجلد ،أغلفة
بطاقات أعمال ،حقائب جلدية ،حقائب بوسطن ،حقائب صديقة للبيئة ]حقائب مصنوعة من
مادة قابلة إلعادة االستخدام[ ،حوامل للبذالت ،والقمصان والفساتين ،صناديق وحقائب سفر،
عالمات لألمتعة ،حقائب لمجموعات السفر )حقائب جلدية( ،مظالت جولف ،شمسيات صغيرة
للجولف ،مظالت ،شمسيات ]مظالت للشمس[ ،زخارف من الجلد للحقائب ،أغلفة جلدية
للمفاتيح ،حقائب جلدية وحقائب من جلد مقلد ،حقائب جلدية ]سلع جلدية[ ،حقائب ظھر كبيرة
لمستلقي الجبال ،حقائب سفر ،حقائب لأللعاب الرياضية ،حقائب ظھر رياضية خفيفة ،حقائب
يد ،شمسيات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٤١-٢٠١٩-٤٠ :
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
170434
Class
18

Trademark

Goods/Services
;)Toilet bags (sold empty); portable cosmetic bags (sold empty
key cases; bags; purses; card wallets; business card wallets of
leather; business card cases; briefcases; boston bags; ecobags [bags made of reusable material]; Carriers for suits, shirts
and dresses; trunks and travelling bags; luggage tags; bags for
;travelling sets (leatherware); golf umbrellas; parasols for golf
umbrellas; parasols [sun umbrellas]; leather decorations for
;bags; leather cases for keys; leather and imitation leather bags
;briefcases [leather goods]; rucksacks for mountaineers
suitcases; bags for sports; sports packs; handbags; parasols.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189941
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  ٣٠١٧٤ ،١٧فينيسيا ميستريه )في( إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
18
الصنف
١٧٠٦٠٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب ،حقائب الكتف ،حقائب السفر ،حقائب مستحضرات التجميل ،حقائب جلدية ،محافظ
جلدية ،حقائب السفر ذات العجالت الجلدية وصناديق جلدية ،علب جلدية ،حقائب من الجلد
المقلد ،علب المفاتيح المصنوعة من الجلد ،حقائب السفر ذات العجالت من الجلد المقلد،
محافظ من الجلد المقلد ،صناديق من الجلد المقلد ،علب المفاتيح من الجلد المقلد ،حامالت
المستندات ]علب الحمل[ ،جلود الحيوانات وجلود غير مدبوغة ،صناديق وحقائب السفر،
المظالت والشمسيات وعصي المشي )عكازات( ،السياط والسيور والسروج ،لباس
الحيوانات.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE) Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170606
Class
18

Trademark

Goods/Services
Bags; shoulder bags; traveling bags; cosmetic bags; leather
bags; leather wallets; leather suitcases, leather boxes; leather
;cases; imitation leather bags; key cases made of leather
imitation leather suitcases; imitation leather wallets; imitation
leather boxes; key cases of imitation leather; Document holders
[carrying cases]; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery; animal apparel.

182

تاريخ ايداع الطلب:

27/12/2018

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

شوكو انترناشونال كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Schuco International KG.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Karolinenstrasse 1-15,33609 Bielefeld
(de), Germany, P.O.Box: 840553, 11184

كاروالينينشتراسه  ٣٣٦٠٩ ،١٥ - ١بيليفيلد ،المانيا ،
ص.ب١١١٨٤ ,٨٤٠٥٥٣:
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٧١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد البناء )غير المعدنية( وخصوصا المقاطع واألنابيب واألطباق والصفائح والرقائق
للنوافذ واالبواب والبوابات والشرفات والبيوت الزجاجية واألسقف والمجمعات للطاقة
الشمسية واإلطارات؛ النوافذ واالبواب والبوابات واألدراج والجدران الفاصلة والشرفات
والبيوت الزجاجية واألسقف واالطارات المعدنية والواجھات والمكونات المصنعة مسبقا
والشفرات لتركيبات التظليل والمصارع غير المعدنية والدرابزين لألدراج والشرفات وعتبات
النوافذ والمقاطع لتوجيه مياه األمطار والسياج والسقاالت والمباني القابلة للنقل غير المعدنية
مثل األجنحة وأقسام المعارض المنقولة ،جميع البضائع المذكورة آنفا ليست من المعدن أو
فقط المدمجة مع المعادن المتضمنة في ھذه الفئة.

27/12/2018

Date of

Applicant for
Correspondence

19

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170471
Class
19

Trademark

Goods/Services
Building materials (non-metallic) especially profiles, tubes,
plates, sheets and foils for windows, doors, gates, balconies,
conservatories, roofs, solar collectors and frames; windows,
doors, gates, stairs, partition walls, balconies, conservatories,
roofs, frames, facings and prefabricated components, blades for
shading installations, shutters non-metallic, balustrades for
stairs and balconies, windowsills, rain-leading profiles, fences,
scaffolds, transportable buildings non-metallic, as movable
pavilions and exhibition stands, all afore mentioned goods not
of metal or only in combination with metals included in this
class.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/05/2020

اسم طالب التسجيل:

ھويدا سانيتاري وير كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

HUIDA SANITARY WARE
CO., LTD.

Applicant for
Correspondence

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طوب؛ بالط السيراميك؛ بالط غير معدني؛ بالط غير معدني للبناء؛ بالطات غير معدنية
للجدران؛ بالط غير معدني لألرضيات

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.7, HUIDA ROAD, HUANG GE ZHUANG
TOWN, FENGNAN DISTRICT, TANGSHAN
CITY, HEBEI PROVINCE, P. R. CHINA

نمبر ،٧.ھويدا رود ،ھوانغ غي زھوانغ تاون ،فينغنان
ديستريكت ،تانغشان سيتي ،ھوبي بروفينس ،جمھورية الصين
الشعبية

١٧٠٦٣٣

05/05/2020

Date of

19

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170633
Class
19

Trademark

Goods/Services
Bricks; ceramic tiles; Tiles, not of metal; Tiles, not of metal, for
building; Wall tiles, not of metal; floor tiles, not of metal.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/05/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة عبد الرزاق فھمي عابدين وشركاه .

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

االردن
توصية
عمان  -الصويفية  ،عمان  ،ص.ب١١١١٨ ,٢٠٠٣٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٢٠٠٣٤عمان  -الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦١٩

اعالن الجريدة الرسمية

14/05/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطع فنية من الخشب او الشمع او الحبس او البالستيك -خيزران
اسرة اطفال  -فراش نوم )ما عدا البياضات(  -أسرّ ة -ھياكل أسرة )من الخشب(  -طاوالت/
نضد)اثاث(  -لوحات عرض -وسائد  -خزانات خشبيه صناديق خشبية او بالستيكية  -عالقات
معاطف-ارفف عرض -مرايا -فرشات مزودة بزمبركات

Abd Al-Razzaq Fahmi
Abdin & Co .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Swiefieh , P.O.Box: 20034, 11118

20

Applicant for
P.O.Box 20034 -11118 Amman - Swiefieh
Correspondence
Trademark
170619
Class
20

Goods/Services
— Art (works of) of wood, wax, plaster or plastic — - bamboo
Bassinettes — Bedding [except linen]- Beds —Bedsteads
[woods] — Benches (work)- Boards (display)- Bolsters -cabinet
work -boxes of wood or plastic - coat hangers - display stands
—mirrors — spring mattresses
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد فؤاد عبد الرحمن ناصر

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -شارع الملك عبد ﷲ الثاني  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٤٥٠٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٥٠٢عمان -شارع الملك عبد ﷲ الثاني

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦٧٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المفروشات

اعالن الجريدة الرسمية

07/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

20

Mohammad Fuad Abdel
Rahman Naser
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -Abdullah II street, P.O.Box: 4502,
11953
Applicant for
P.O.Box 4502 -11953 amman -Abdullah II
Correspondence
street
Trademark
170670
Class
20

Goods/Services
Furniture
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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 مكة١١١٩٢, ،
االردن
20
الصنف
١٧٠٣٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لوحات أرقام ،ليست من معدن ،براميل خشبية لصب النبيذ ،أغطية زجاجات ،ليست من معدن،
رفوف نبيذ ،أرفف للنبيذ ،إطارات للصور ،وسادات لسند العنق ،وسادات قابلة للنفخ ،حلقات
منشقة ،ليست من معدن ،للمفاتيح ،سدادات ]دسر[ ،ليست من معدن ،الفلين.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٤٢-٢٠١٩-٤٠ :
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
170309
Class
20

Trademark

Goods/Services
;Number plates, not of metal; casks of wood for decanting wine
bottle caps, not of metal; wine racks; shelves for wine; picture
frames; neck supporting pillows; inflatable pillows; Split rings,
not of metal, for keys; plugs [dowels], not of metal; corks.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189942
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  ٣٠١٧٤ ،١٧فينيسيا ميستريه )في( إيطاليا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
20
الصنف
١٧٠٤٣٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المخدات )وسائد( ،صناديق عدة غير المعدنية ،األثاث ،األوعية غير المعدنية )للتخزين
والنقل( ،مرايا ]زجاج مطلي بالفضة[ ،إطارات ،المفروشات.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE) Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170432
Class
20

Trademark

Goods/Services
Cushions; Tool boxes, not of metal; Furniture; Containers, not
;of metal [storage, transport]; Mirrors (silvered glass); Frames
Furnishings.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

اف بي دي انترناشونال ،اس ايه اس

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

امم لي دوم ٥ ،رو دي ال ھاي ،رويزي بول ايروبورت،
 ٩٣٢٩٠تريمبالي-إن-فرنسا ،فرنسا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
20
الصنف
١٧٠٥٨٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األثاث ،مرايا )زجاج مطلي بالفضة( ،إطارات الصور ،األعمال الفنية المصنوعة من الخشب
أو الشمع أو الجص أو البالستيك ،عالقات معاطف ،وحدات األدراج ،المخدات )وسائد(،
األرفف ]أثاث[ ،األوعية البالستيكية للتعبئة ،الكراسي ذات الذراعين ،المقاعد ،شراشف
األسرة باستثناء البياضات ،الفرشات الھوائية ،خزائن األطباق ،الصناديق المصنوعة من
الخشب أو البالستيك.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٩٥٨٣٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٠٤ :
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق وذلك بموجب النموذج المودع مع
الطلب.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:

FBD INTERNATIONAL,
SAS
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Imm le Dome, 5 rue de la Haye, Roissy
Pole Aeroport, 93290 Tremblay-en-France,
France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170583
Class
20

Trademark

Goods/Services
Furniture; mirrors (silvered glass); picture frames; works of art
of wood, wax, plaster or plastic; coat hangers; chests of
drawers; cushions; racks [furniture]; packaging containers of
;plastic; armchairs; seats; bedding, except linen; mattresses
dish cabinets; boxes of wood or plastic.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4595838
Claim Date: 04/11/2019
The registration of this trademark should be in blue colors
according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/05/2020

اسم طالب التسجيل:

ھويدا سانيتاري وير كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

HUIDA SANITARY WARE
CO., LTD.

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خزانات عرض ]أثاث[؛ الخزائن الجانبية؛ الخزائن الصغيرة؛ خزائن للحم؛ خزانات مالبس؛
حوامل مغاسل ]أثاث[؛ وحدات األدراج؛ خزائن المطبخ.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.7, HUIDA ROAD, HUANG GE ZHUANG
TOWN, FENGNAN DISTRICT, TANGSHAN
CITY, HEBEI PROVINCE, P. R. CHINA

نمبر ،٧.ھويدا رود ،ھوانغ غي زھوانغ تاون ،فينغنان
ديستريكت ،تانغشان سيتي ،ھوبي بروفينس ،جمھورية الصين
الشعبية

١٧٠٦٣٢

05/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

20

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170632
Class
20

Trademark

Goods/Services
;Showcases [furniture]; Sideboards; Cupboards; meat safes
Covers for clothing[wardrobe]; Washstands [furniture]; Chests
of drawers; Kitchen cabinets.
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Date of

14/05/2019

14/05/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. شركة عبد الرزاق فھمي عابدين وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
١١١١٨ ,٢٠٠٣٤:ب. ص،  الصويفية- عمان

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

 الصويفية-  عمان١١١١٨ -٢٠٠٣٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abd Al-Razzaq Fahmi
Abdin & Co .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Swiefieh , P.O.Box: 20034, 11118

Applicant for
P.O.Box 20034 -11118 Amman - Swiefieh
Correspondence
Trademark
170618
Class
21

Goods/Services
Basins (receptacles)-Basting spoons, for kitchen use-boards
(ironing)- carpet Sweepers — cauidrons— clothes racks (for
drying)-non-electric pressure cookers- pottery- tea services, not
ofprecious metal-teapots, not of Precious metal.

21

الصنف

١٧٠٦١٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
-  مكانس سجاد-  الواح للكوي-  مالعق خفق تستخدم في المطبخ- أواني
أواني-  طناجر ضغط) اوتوكالف( غير كھربائية- ( مناشر مالبس )للتجفيف- سخانات
. اباريق شاي ليست من معادن نفيسة-  اطقم شاي ليست من معادن نفيسة-فخارية
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تاريخ ايداع الطلب:

05/11/2019

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

كارل فريدينبيرغ كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Carl Freudenberg KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim,
Germany

ھوينيرويج  ٦٩٤٦٩ ،٤-٢واينھيم ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٩٨

05/11/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

21

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األدوات المخصصة ألغراض التنظيف وتحديداً قطع القماش المنزلية وقماش تنظيف النوافذ
المصنوع من الجلد و الجلد االصطناعي وقماش إزالة الغبار وقماش لغسيل األطباق وقماش
تنظيف السطوح ومنافض الغبار وقماش التنظيف والصقل والقطع القماشية متعددة
االستخدامات وقماش مسح األرضيات وقماش التنظيف المصنوع من مواد ذات ألياف دقيقة
والقماش االسفنجي والقماش المصنوع من مواد غير منسوجة والقماش المصنوع من مواد
منسوجة أو محبوكة واألقمشة الجافة التي تستخدم مرة واحدة وفوط التنظيف والصقل
المصنوعة من مواد غير منسوجة المزودة او غير المزودة بجزء إسفنجي؛ األقمشة
واإلسفنج المصنوع بالكامل أو بشكل أساسي من السليلوز الستخدامه ألغراض التنظيف
المنزلية أو كقماش للتجفيف؛ الصوف الفوالذي للتنظيف وتحديداً منظفات الصوف الفوالذي
المزودة أو غير المزودة بمقابض والمصنوعة من البالستيك الرغوي وفوط الصوف الفوالذي
مع الصابون؛ اإلسفنج المصمم لألغراض المنزلية وتحديداً إسفنج التنظيف والصقل المكسو
بالبالستيك وإسفنج التنظيف المصنوع من الفسكوز أو البالستيك؛ أواني المنزل أو المطبخ
وتحديداً العاملة باليد وأدوات التنظيف غير الكھربائية وتحديداً المكانس والفراشي ومجمعات
الغبار والمماسح وأجھزة عصر المماسح وفراشي المراحيض وحماالت فراشي المراحيض
وأدوات تنظيف النوافذ والقشاطات والقفازات المنزلية المصنوعة من المطاط أو البالستيك؛
القفازات التي تستخدم مرة واحدة للغايات المنزلية والعناية بالحدائق؛ قفازات العناية بالحدائق
وقفازات المسح؛ أجھزة التجفيف لغسيل المالبس )غير المسخنة كھربائيا ً( ورفوف تجفيف
المالبس والغسيل والمناشر الدوارة للمالبس والغسيل ومناشر التجفيف للمالبس والغسيل
ومالقط تجفيف المالبس وألواح الكي وألواح كي األكمام ومساند ألواح الكي وقماش الكي
وقماش تنظيف المكاوي؛ األوعية المنزلية أو أوعية المطبخ وتحديداً دالء الماء وسالل
المھمالت ذات الدواسات لفتح غطائھا وسالل المھمالت وأوعية بالستيكية لوضع الغسيل
فيھا؛ سالل الغسيل البالستيكية؛ األجزاء غير المعدنية العاملة باليد ألجھزة التنظيف غير
الكھربائية الواردة في الفئة  ٢١ھذه وتحديداً األذرع والمقابض المعدنية وقطع التوصيل
والوصالت والمرابط غير المعدنية كونھا بضائع جاھزة.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170498
Class
21

Trademark

Goods/Services
Articles for cleaning purposes, especially household cloths,
window cloths made of leather and artificial leather, dust cloths,
cloths for washing dishes, cloths for cleaning surfaces, dusters,
scouring cloths, multi-purpose cloths, floor-cloths, microfiber
cloths, sponge cloths, cloths made of nonwovens, cloths made
of woven or knitted fabrics, dry disposable cloths, scouring
pads made of nonwoven material with and without sponge
section; Cloths, sponges or spongecloths made wholly or
principally of generated cellulose, especially for household
cleaning purposes or as draining mats; Steel-wool for cleaning,
especially steel-wool cleaners with and without handles, made
of foamed plastic, steel-wool pads with soap; Sponges for
household purposes, especially plastic-coated scouring
;sponges, cleaning sponges made of viscose or plastic
Household or kitchen utensils, especially manually operated,
non-electrical cleaning instruments, especially brooms,
brushes, dustpans, mops, devices for wringing out mops, toilet
brushes, holders for toilet brushes, window-cleaning devices,
;water wipers, household gloves made of latex or plastic
;disposable gloves for household or gardening purposes
gardening gloves and wiping gloves; drying devices for laundry
(not heat, not electrical), drying racks for clothes and laundry,
rotary clothes dryers for clothes and laundry, drying mounts for
clothes and laundry, clothes-pegs, ironing boards, sleeve
boards, ironing board supports, ironing cloths, iron cleaning
cloths; Containers for household or kitchen, especially water
buckets, pedal-bins, waste-bins, sorting containers of plastic
for laundry; laundry baskets of plastic;Components, not of
metal, for hand-operated, non-electrical cleaning instruments
included in this class 21, in particular arms, handles, connecting
parts, links, couplings, not of metal, being fitted goods.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/11/2019

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

كارل فريدينبيرغ كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Carl Freudenberg KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim,
Germany

ھوينيرويج  ٦٩٤٦٩ ،٤-٢واينھيم ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٥٣٣

05/11/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

21

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األدوات المخصصة ألغراض التنظيف وتحديداً قطع القماش المنزلية وقماش تنظيف النوافذ
المصنوع من الجلد و الجلد االصطناعي وقماش إزالة الغبار وقماش لغسيل األطباق وقماش
تنظيف السطوح ومنافض الغبار وقماش التنظيف والصقل والقطع القماشية متعددة
االستخدامات وقماش مسح األرضيات وقماش التنظيف المصنوع من مواد ذات ألياف دقيقة
والقماش االسفنجي والقماش المصنوع من مواد غير منسوجة والقماش المصنوع من مواد
منسوجة أو محبوكة واألقمشة الجافة التي تستخدم مرة واحدة وفوط التنظيف والصقل
المصنوعة من مواد غير منسوجة المزودة او غير المزودة بجزء إسفنجي؛ األقمشة
واإلسفنج المصنوع بالكامل أو بشكل أساسي من السليلوز الستخدامه ألغراض التنظيف
المنزلية أو كقماش للتجفيف؛ الصوف الفوالذي للتنظيف وتحديداً منظفات الصوف الفوالذي
المزودة أو غير المزودة بمقابض والمصنوعة من البالستيك الرغوي وفوط الصوف الفوالذي
مع الصابون؛ اإلسفنج المصمم لألغراض المنزلية وتحديداً إسفنج التنظيف والصقل المكسو
بالبالستيك وإسفنج التنظيف المصنوع من الفسكوز أو البالستيك؛ أواني المنزل أو المطبخ
وتحديداً العاملة باليد وأدوات التنظيف غير الكھربائية وتحديداً المكانس والفراشي ومجمعات
الغبار والمماسح وأجھزة عصر المماسح وفراشي المراحيض وحماالت فراشي المراحيض
وأدوات تنظيف النوافذ والقشاطات والقفازات المنزلية المصنوعة من المطاط أو البالستيك؛
القفازات التي تستخدم مرة واحدة للغايات المنزلية والعناية بالحدائق؛ قفازات العناية بالحدائق
وقفازات المسح؛ أجھزة التجفيف لغسيل المالبس )غير المسخنة كھربائيا ً( ورفوف تجفيف
المالبس والغسيل والمناشر الدوارة للمالبس والغسيل ومناشر التجفيف للمالبس والغسيل
ومالقط تجفيف المالبس وألواح الكي وألواح كي األكمام ومساند ألواح الكي وقماش الكي
وقماش تنظيف المكاوي؛ األوعية المنزلية أو أوعية المطبخ وتحديداً دالء الماء وسالل
المھمالت ذات الدواسات لفتح غطائھا وسالل المھمالت وأوعية بالستيكية لوضع الغسيل
فيھا؛ سالل الغسيل البالستيكية؛ األجزاء غير المعدنية العاملة باليد ألجھزة التنظيف غير
الكھربائية الواردة في الفئة  ٢١ھذه وتحديداً األذرع والمقابض المعدنية وقطع التوصيل
والوصالت والمرابط غير المعدنية كونھا بضائع جاھزة.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170533
Class
21

Trademark

Goods/Services
Articles for cleaning purposes, especially household cloths,
window cloths made of leather and artificial leather, dust cloths,
cloths for washing dishes, cloths for cleaning surfaces, dusters,
scouring cloths, multi-purpose cloths, floor-cloths, microfiber
cloths, sponge cloths, cloths made of nonwovens, cloths made
of woven or knitted fabrics, dry disposable cloths, scouring
pads made of nonwoven material with and without sponge
section; Cloths, sponges or spongecloths made wholly or
principally of generated cellulose, especially for household
cleaning purposes or as draining mats; Steel-wool for cleaning,
especially steel-wool cleaners with and without handles, made
of foamed plastic, steel-wool pads with soap; Sponges for
household purposes, especially plastic-coated scouring
;sponges, cleaning sponges made of viscose or plastic
Household or kitchen utensils, especially manually operated,
non-electrical cleaning instruments, especially brooms,
brushes, dustpans, mops, devices for wringing out mops, toilet
brushes, holders for toilet brushes, window-cleaning devices,
;water wipers, household gloves made of latex or plastic
;disposable gloves for household or gardening purposes
gardening gloves and wiping gloves; drying devices for laundry
(not heat, not electrical), drying racks for clothes and laundry,
rotary clothes dryers for clothes and laundry, drying mounts for
clothes and laundry, clothes-pegs, ironing boards, sleeve
boards, ironing board supports, ironing cloths, iron cleaning
cloths; Containers for household or kitchen, especially water
buckets, pedal-bins, waste-bins, sorting containers of plastic
for laundry; laundry baskets of plastic;Components, not of
metal, for hand-operated, non-electrical cleaning instruments
included in this class 21, in particular arms, handles, connecting
parts, links, couplings, not of metal, being fitted goods.
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تاريخ ايداع الطلب:

14/05/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة عبد الرزاق فھمي عابدين وشركاه .

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

االردن
توصية
عمان  -الصويفية  ،عمان  ،ص.ب١١١١٨ ,٢٠٠٣٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٢٠٠٣٤عمان  -الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦١٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بياضات حمام )عدا مالبس( -لوازم االسرّ ة أغطية لألسرّ ة  -بياضات
لألسرة  -شراشف  -بطانيات لألسرّ ة -منسوجات قطنية أغطية للوسائد -
بُس ُئط  -مناشف للوجه من النسيج  -بياضات لالستعمال المنزلي  -أكياس
للمخدات  -لحف  -اغطية للموائد من القماش

اعالن الجريدة الرسمية

14/05/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Abd Al-Razzaq Fahmi
Abdin & Co . .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Swiefieh , amman, P.O.Box:
20034, 11118

24

Applicant for
P.O.Box 20034 -11118 Amman - Swiefieh
Correspondence
Trademark
170617
Class
24

Goods/Services
Bath linen (except clothing)- bed clothes — bed covers- bed
linen —bedspreads — blankets (bed-)- cotton fabrics — covers
for cushions — Drugget — face towels of textile — household
inen — pillowcases — quilts — Runners(table) Runners of
textile
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  ٣٠١٧٤ ،١٧فينيسيا ميستريه )في( إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
24
الصنف
١٧٠٤٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بياضات الحمامات عدا عن المالبس ،بياضات )أغطية( لألسرة ،منسوجات قطنية ،ستائر من
النسيج أو البالستيك ،األقمشة لالستخدامات النسيجية ،بياضات لالستعمال المنزلي ،مواد
بالستيكية ]بديلة للقماش[ ،أغطية من النسيج لألثاث.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE) Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170433
Class
24

Trademark

Goods/Services
Bath linen, except clothing; Bed linen; Cotton fabrics; Curtains
;of textile or plastic; Fabrics for textile use; Household linen
)—Plastic material [substitute for fabrics]; Coverings (Furniture
of textile.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2018

اسم طالب التسجيل:

شركة اثينا لالزياء

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

االردن
ذ .م .م
عمان الدوار السادس  ،ص.ب٢٦١١٠ ,٣٦٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢٦١١٠ -٣٦٥عمان الدوار السادس

رقم العالمة التجارية

١٧٠٤٢٥

اعالن الجريدة الرسمية

18/11/2018

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السترات الصوفية ،سترات صوفية مفتوحة ،البلوزات )سترات سميكة( ،قمصان صوفية،
سترات ،جاكيتات ،قمصان قطنية )ثقيلة/سميكة( ،سترات بقبعة ذات فرو ،بدالت سباحة،
مالبس سباحة ،مالبس سباحة تلف على الجسم ،البلوزات )قمصان بدون أزرار( ،القمصان،
قمصان البولو )ذات الياقة( ،البناطيل )السراويل( ،جينز ،الصدريات ،جاكيتات البدالت،
التنانير ،شورتات برمودا )سراويل قصيرة الساق( ،السراويل القصيرة ،القمصان قصيرة
األكمام )تي -شيرت( ،السترات الفضفاضة ،فساتين ،فساتين نسائية ،بدالت رجالية ،بدالت
نسائية ،فساتين السھرة ،فساتين زفاف ،بدالت الزفاف ،فساتين سھرات قصيرة ،سترات
رسمية مزركشة رجالية ،البدالت الرسمية )توكسيدو( ،المعاطف ،السترات )الجاكيتات)
القصيرة ،معاطف بدون اكمام والمعاطف القصيرة ،معاطف للمطر ،معاطف بدون ازرار )مع
قبعة وواقية من المطر( ،سترات منفوخة ،المعاطف العلوية ،معاطف الفرو ،جاكيتات من
الفرو ،بدالت رياضية ،وزرة )اللباس الكامل( ،ثياب داخلية ،ارواب حمام ،قمصان داخلية
نسائية ،سترات بدون أكمام ،بناطيل )سراويل( ،شورتات داخلية رجالية ،الجالبيب ،حماالت
الصدر ،فساتين ليلية ،بيجامات )مالبس النوم( ،فساتين السھرات ،الجوارب الشفافة النسائية
الجوارب الشفافة النسائية الطويلة ،البناطيل الضيقة النسائية ،الجوارب الطويلة ،الجوارب،
جوارب لتدفئة القدمين ،بناطيل ضيقة )بنطلون( ،الطواقي )القبعات( ،العباءات القصيرة التي
تغطي الجزء العلوي من الجسم ،الزنانير للمالبس ،الشاالت ،األوشحة ،ربطات العنق،
األوشحة كمالبس ،عصبات ،ربطات العنق القوسية ،منديل الجيب ،مناديل حول الرقبه،
قفازات كمالبس ،أحزمة للمالبس ،حماالت للمالبس ،أحذية؛ ،أحذية المطر ،ابواط المطر،
أحذية الجمباز ،أحذية رياضية ،االبواط ،ابواط قصيرة الرقبة ،الصنادل؛ الشباشب ،النعال
واالخفاف ،القباقيب؛ القبعات ،قبعات كأغطية للرأس.

ATHENS FOR CLOTHES
cO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN - 6 CIRCLE , P.O.Box: 365, 26110

25

Applicant for
P.O.Box 365 -26110 AMMAN - 6 CIRCLE
Correspondence
Trademark
170425
Class
25

Goods/Services

;Pullovers; cardigans; sweaters; jerseys; jumpers
;jackets; sweat shirts; parkas; bathing suits; swimwear
;pareos; blouses; shirts; polo shirts; trousers; jeans
waistcoats; blazers; skirts; bermuda shorts; shorts; T;shirts; boleros; dresses; women's dresses; men's suits
;women's suits; evening dresses; wedding dresses
;wedding suits; cocktail dresses; smoking jackets
;tuxedos; coats; blousons; half coats; raincoats; anoraks
;down jackets; overcoats; fur coats; fur jackets
;tracksuits; overalls; underwear; bathrobes; camisoles
vests; pants; boxer shorts; negligees; brassieres; night
gowns; pajamas; dressing gowns; hosiery and pantyhoses; tights; stockings; socks; leg warmers; leggings
;(trousers); capes; ponchos; sashes for wear; shawls
scarves; neckties; foulards as clothing; bandanas; bow
;ties; pocket squares; neckerchiefs; gloves as clothing
;belts for clothing; braces for clothing; shoes; rain shoes
rain boots; gymnastic shoes; sneakers; boots; halfboots; sandals; flipflops; slippers; clogs; hats; caps as
headwear.
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تاريخ ايداع الطلب:

21/04/2019

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
١٧٠٤٦٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس ،بلوفرات ،سترات ،قمصان ،قمصان قصيرة ،سراويل ،جاكيتات ،بذالت ،معاطف،
معاطف خارجية ،معاطف واقية من المطر ،سترات فرائية مقلنسة ،تنانير ،مالبس نسائية
رسمية ،سراويل قصيرة )شورت( ،بيجامات ،معاطف منزل ،قمصان النوم ،مباذل؛ قبعات،
قبعات من جميع االنواع ،قفازات )مالبس( ،ربطات عنق ،احزمة )مالبس( ،احزمة جلدية،
اوشحة ،مناديل مربعة للجيب )مالبس( ،اوشحة للبس ،شاالت ،جوارب طويلة ،جوارب
قصيرة ،مالبس ضيقة ،شياالت للمالبس )حماالت( ،دثار ألكتاف النساء؛ مالبس داخلية،
مالبس داخلية للنساء ،اثواب استحمام؛ ألبسة القدم ،شباشب ،جزم وجزم نصفية
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الرقم )(١٨٥٤
بمعزل عن العالمه

21/04/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170468
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, pullovers, vests, shirts, tee-shirts, trousers, jackets,
suits, coats, raincoats, overcoats, parkas, skirts, dresses,
;shorts; pajamas, house coats, night shirts, dressing gowns
hats, caps of all kinds, gloves (clothing), neckties, belts
(clothing), leather belts, scarves, pocket squares (clothing),
sashes for wear, shawls, stockings, socks, tights, suspenders,
stoles; underwear, lingerie; bathing suits; footwear, slippers,
boots and half-boots
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use number(1854)if used separately from the mark
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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
MODANiSA ELEKTRONiK
MAGAZACILIK VE
TiCARET. A.S.

Applicant Name:

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
170626
Class
25
25
الصنف
١٧٠٦٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس؛ القمصان؛ قمصان نصف كم؛ بناطيل؛ سترات؛ جاكيتات ]مالبس[؛ جرزايات ]كنزات
صوفية[؛ معاطف؛ تنانير؛ فساتين؛ أثواب سباحة؛ مالبس داخلية؛ شاالت؛ مالبس طويلة
]مالبس[؛ شورت برمودا؛ جينزات؛ بناطيل كابري؛ لباس القدم؛ أحذية؛ جوارب؛ أحذية
طويلة؛ أغطية للرأس؛ قبعات؛ أوشحة )لفاعات(؛) بيريه (قبعات مستديرة مسطحة.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Clothing; Shirts; Tee-shirts; Trousers; Sweaters; Jackets
;[clothing]; Jumpers [pullovers]; Coats; Skirts; Dresses
Swimsuits; Underwear; Shawls; Wraps [clothing]; Bermuda
;shorts; Jeans; Capri pants; Footwear; Shoes; Socks; Boots
Headwear; Hats; Scarfs; Berets.
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Date of

02/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al - Hadetheh for fashion
manufacturing LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address 32 Amman -suliman nabulsi , Amman,
P.O.Box: 928028, 11190
Applicant for
P.O.Box 928028 -11190 32 Amman Correspondence
suliman nabulsi
Trademark
170436
Class
25

Goods/Services
Aprons (clothing], Clothing, Waterproof clothing, Uniforms,
Trousers. Tee-shirts. Top hats, Short-sleeve shitrs, Ready-made
clothing, Overalls, Mittens. Liveries, Linen (Body-) [garments].
Hosiery. Headgear for wear. Hats (paper——) [clothing], Hats.
Galoshes. Gloves clothing]. Dress shields, Motorists’ clothing.
The registration of this trademark does not give its owners the
absolute to use the word (form) and general and descriptive

02/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.الشركة الحديثة لتصنيع االزياء ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

،  عمان، العبدلي عمان االردن-  شارع سليمان النابلسي٣٢
١١١٩٠ ,٩٢٨٠٢٨:ب.ص
-  شارع سليمان النابلسي٣٢ ١١١٩٠ -٩٢٨٠٢٨ ب.ص
العبدلي عمان االردن
25
الصنف
١٧٠٤٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مالبس مضادة, مالبس, قمصان ذات أكمام قصيرة, بناطيل, أزياء موحدة,(مراييل )مالبس
, زي للخدم, قفازات, افرھوالت, مالبس جاھزة, قبعات رسمية,  قمصان نصف كم,للماء
, قبعات,(قبعات ورقية )مالبس,  أغطية للرأس, مالبس محبوكة,مالبس كتانية
. مالبس سائقي السيارات, واقيات مالبس,( قفازات )مالبس,حذاء مطاطي خارجي
اإن تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصيفة و
(بمعزل عن العالمةform)
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تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2020

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

اوف-وايت ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Off-White LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address c/o Gelfand Rennert & Feldman LLP, 360
Hamilton Ave. #100, White Plains, NY
10601, USA

سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال بيه ٣٦٠ ،ھاميلتون
افينيو ،رقم  ،١٠٠وايت بالينز ،ان واي  ،١٠٦٠١الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٦٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الثياب  ،تحديدا ، :الثياب العلوية والسفلية كمالبس؛ أغطية الرأس ؛ البسة القدم؛ مالبس
الرقبة؛ األحزمة؛ المالبس الداخلية؛ مالبس داخلية لشد وتشكيل الجسم؛ السترات؛ الكنزات
الرياضية الفضفاضة ؛ الكنزات؛ السترات بدون أكمام ؛ المعاطف ؛ السترات شبه الرسمية؛
البدالت؛ السراويل؛ ألبسة الجينز؛ السراويل القصيرة ؛ القمصان؛ الفساتين ؛ التنانير ؛
اللفحات؛ الشاالت ؛ الجوارب ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ حماالت السراويل؛ القبعات ؛
القفازات؛ أرواب االستحمام؛ أغطية الوجه للنوم؛ عصبات المعاصم؛ عصبات الرأس؛
عصابات للرأس؛ المناديل الكبيرة المزركشة؛ الطواقي؛ واقيات الشمس للعيون

09/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170462
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Apparel, namely, tops and bottoms as clothing; headwear
;footwear; neckwear; belts; underwear; foundation garments
;jackets; sweatshirts; sweaters; vests; coats; blazers; suits
;pants; jeans; shorts; shirts; dresses; skirts; scarves; shawls
;socks; stockings; suspenders; hats; gloves; bathrobes
;sleeping masks; wristbands; sweatbands; headbands
bandanas; caps; visors

200

تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2020

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

اوف-وايت ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Off-White LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address c/o Gelfand Rennert & Feldman LLP, 360
Hamilton Ave. #100, White Plains, NY
10601, USA

سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال بيه ٣٦٠ ،ھاميلتون
افينيو ،رقم  ،١٠٠وايت بالينز ،ان واي  ،١٠٦٠١الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٦٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الثياب  ،تحديدا ، :الثياب العلوية والسفلية كمالبس؛ أغطية الرأس ؛ البسة القدم؛ مالبس
الرقبة؛ األحزمة؛ المالبس الداخلية؛ مالبس داخلية لشد وتشكيل الجسم؛ السترات؛ الكنزات
الرياضية الفضفاضة ؛ الكنزات؛ السترات بدون أكمام ؛ المعاطف ؛ السترات شبه الرسمية؛
البدالت؛ السراويل؛ ألبسة الجينز؛ السراويل القصيرة ؛ القمصان؛ الفساتين ؛ التنانير ؛
اللفحات؛ الشاالت ؛ الجوارب ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ حماالت السراويل؛ القبعات ؛
القفازات؛ أرواب االستحمام؛ أغطية الوجه للنوم؛ عصبات المعاصم؛ عصبات الرأس؛
عصابات للرأس؛ المناديل الكبيرة المزركشة؛ الطواقي؛ واقيات الشمس للعيون

09/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170463
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Apparel, namely, tops and bottoms as clothing; headwear
;footwear; neckwear; belts; underwear; foundation garments
;jackets; sweatshirts; sweaters; vests; coats; blazers; suits
;pants; jeans; shorts; shirts; dresses; skirts; scarves; shawls
;socks; stockings; suspenders; hats; gloves; bathrobes
;sleeping masks; wristbands; sweatbands; headbands
bandanas; caps; visors

201

تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2020

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

اوف-وايت ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Off-White LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address c/o Gelfand Rennert & Feldman LLP, 360
Hamilton Ave. #100, White Plains, NY
10601, USA

سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال بيه ٣٦٠ ،ھاميلتون
افينيو ،رقم  ،١٠٠وايت بالينز ،ان واي  ،١٠٦٠١الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٦٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الثياب  ،تحديدا ، :الثياب العلوية والسفلية كمالبس؛ أغطية الرأس ؛ البسة القدم؛ مالبس
الرقبة؛ األحزمة؛ المالبس الداخلية؛ مالبس داخلية لشد وتشكيل الجسم؛ السترات؛ الكنزات
الرياضية الفضفاضة ؛ الكنزات؛ السترات بدون أكمام ؛ المعاطف ؛ السترات شبه الرسمية؛
البدالت؛ السراويل؛ ألبسة الجينز؛ السراويل القصيرة ؛ القمصان؛ الفساتين ؛ التنانير ؛
اللفحات؛ الشاالت ؛ الجوارب ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ حماالت السراويل؛ القبعات ؛
القفازات؛ أرواب االستحمام؛ أغطية الوجه للنوم؛ عصبات المعاصم؛ عصبات الرأس؛
عصابات للرأس؛ المناديل الكبيرة المزركشة؛ الطواقي؛ واقيات الشمس للعيون

09/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170460
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Apparel, namely, tops and bottoms as clothing; headwear
;footwear; neckwear; belts; underwear; foundation garments
;jackets; sweatshirts; sweaters; vests; coats; blazers; suits
;pants; jeans; shorts; shirts; dresses; skirts; scarves; shawls
;socks; stockings; suspenders; hats; gloves; bathrobes
;sleeping masks; wristbands; sweatbands; headbands
bandanas; caps; visors

202

تاريخ ايداع الطلب:

28/04/2020

اسم طالب التسجيل:

ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا موري ٦٨٥٠ ،مندريسيو ،سويسرا

ص.ب  ١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣عمان  /شارع الحجاز  ،دابوق ،
بناء رقم ٢٧
25
الصنف
١٧٠٦٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس؛ سراويل لألطفال ]مالبس[؛ أثواب استحمام؛ سراويل استحمام؛ أرواب استحمام؛
أحزمة ]مالبس[؛ بلوزات؛ قطع مالبس سفلية ]مالبس[؛ سراويل قصيرة تحتية؛ قميصوالت
)سترات نسوية قصيرة(؛ عباءات؛ مالبس أطفال؛ معاطف؛ مالبس رقص؛ جينز من قماش
الدنيم؛ أثواب؛ أغطية لألذنين ]مالبس[؛ سراويل صوفية قصيرة؛ جاكيتات من الصوف؛ قطع
مالبس سفلية من الصوف؛ صديرات نسائية من الصوف؛ مالبس من الفرو ]مالبس[؛ قفازات
]مالبس[؛ صديرات نسائية مفتوحة؛ لفاعات رأس؛ كنزات صوفية ذات قلنسوة؛ سترات قطنية
ذات قلنسوة؛ برنس )أغطية للرأس( ]مالبس[؛ جوارب مالبس محبوكة؛ جاكيتات ]مالبس[؛
قمصان محبوكة؛ مالبس نسائية داخلية؛ مالبس للمواليد؛ مالبس جلدية؛ جاكيتات جلدية؛
مالبس مريحة؛ مالبس نسائية داخلية؛ أغطية للساق؛ طماقات ]بناطيل[؛ كنزات صوفية
طويلة األكمام؛ قمصان طويلة األكمام؛ سراويل طويلة لالستعمال المنزلي؛ مالبس لالستعمال
اليومي؛ مالبس داخلية رجالية؛ قمصان رياضية مقاومة للعرق؛ أحزمة للنقود؛ خمارات
]مالبس[؛ لفاعات عنق؛ أشرطة حول ياقات المالبس؛ ربطات عنق؛ مالبس ليلية؛ مالبس
خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت ]مالبس[؛ جاكيتات مقلنسة؛ قمصان بولو؛ قمصان نصف
كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالبس مقاومة للمطر؛ مالبس جاھزة؛ أرواب؛ لفاعات؛ شاالت؛
قمصان؛ تنانير؛ جوارب قصيرة؛ مالبس رياضية؛ سترات ثقيلة؛ شورتات قصيرة؛ سترات؛
سراويل طويلة ثقيلة؛ مالبس سباحة للرجال؛ مالبس سباحة للنساء؛ بلوزات بدون أكمام؛
قمصان نصف كم؛ قطع مالبس علوية ]مالبس[؛ بناطيل؛ قمصان تحتية؛ مالبس داخلية؛
مالبس مضادة للرياح؛ لباس القدم؛ شباشب بإصبع؛ لباس قدم لغير استخدامات الرياضة؛
صنادل؛ أحذية؛ شباشب؛ أغطية الرأس؛ قبعات ]أغطية للرأس[؛ قبعات؛ قبعات استحمام؛
أغطية وجه ]خمار أو حجاب[ ]مالبس مالبس[؛ أقنعة للنوم.

28/04/2020

Date of

Applicant Name:

Abercrombie & Fitch
Europe Sagl
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
170653
Class
25

Goods/Services
;Clothing; babies' pants [clothing]; bathing suits; bathing trunks
bathrobes; belts [clothing]; blouses; bottoms [clothing]; boxer
shorts; camisoles; chasubles; children’s wear; coats; dance
clothing; denim jeans; dresses; ear muffs [clothing]; fleece
shorts; fleece jackets; fleece bottoms; fleece tops; furs
[clothing]; gloves [clothing]; halter tops; head scarves; hooded
;pullovers; hooded sweatshirts; hoods [clothing]; hosiery
jackets [clothing]; knit shirts; ladies' underwear; layettes
;[clothing]; leather clothing; leather jackets; leisurewear
lingerie; leg warmers; leggings [trousers]; long sleeve
pullovers; long-sleeved shirts; lounge pants; loungewear; men's
;underwear; moisture-wicking sports shirts; money belts
;mufflers [clothing]; neck scarves; neckbands; neckties
;]nightwear; outerclothing; pajamas; party hats [clothing
parkas; polo shirts; printed t-shirts; raincoats; rainproof
;clothing; ready-made clothing; robes; scarfs; shawls; shirts
;skirts; socks; sportswear; sweat shirts; sweat shorts; sweaters
sweatpants; swimwear for men; swimwear for women; tank
;tops; tee-shirts; tops [clothing]; trousers; undershirts
underwear; windproof clothing; footwear; flip-flops; footwear
not for sports; sandals; shoes; slippers; headgear; caps
[headwear]; hats; shower caps; wimples [clothing]; masks for
sleeping.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  ٣٠١٧٤ ،١٧فينيسيا ميستريه )في( إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
25
الصنف
١٧٠٦٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس للجمباز ،باليز )مالبس علوية( ،كنزات قطنية ،كنزات صوفية ،الكنزات ،المالبس
المحبوكة ،قمصان ،قمصان نصف كم )تي شيرت( ،جاكيتات )سترات( ،معاطف ،سراويل،
تنانير ،فساتين ،بدالت ،سراويل ضيقة ،جوارب ،مالبس داخلية ،بيجامات )لباس نوم( ،أحذية
ذات الكعوب ،أحذية رياضية ،أحذية أنيقة ،صنادل ،جزمات ،أحذية بدون كعب ،أحذية الباليه
)بدون كعب( ،صنادل ،األوشحة ،القبعات ،الطواقي ،قفازات.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE) Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170607
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Clothing for gymnastics; tops; sweaters; jumpers; pullovers
;knitwear; shirts; t-shirts; jackets; coats; trousers; skirts
;dresses; suits; tights; socks; underwear; pajamas; heels
;sporting shoes; elegant shoes; sandals; boots; loafers
ballerinas; sandals; scarfs; hats; caps; gloves.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  ٣٠١٧٤ ،١٧فينيسيا ميستريه )في( إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
25
الصنف
١٧٠٦٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس للجمباز ،باليز )مالبس علوية( ،كنزات قطنية ،كنزات صوفية ،الكنزات ،المالبس
المحبوكة ،قمصان ،قمصان نصف كم )تي شيرت( ،جاكيتات )سترات( ،معاطف ،سراويل،
تنانير ،فساتين ،بدالت ،سراويل ضيقة ،جوارب ،مالبس داخلية ،بيجامات )لباس نوم( ،أحذية
ذات الكعوب ،أحذية رياضية ،أحذية أنيقة ،صنادل ،جزمات ،أحذية بدون كعب ،أحذية الباليه
)بدون كعب( ،صنادل ،األوشحة ،القبعات ،الطواقي ،قفازات.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE) Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
170604
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Clothing for gymnastics; tops; sweaters; jumpers; pullovers
;knitwear; shirts; t-shirts; jackets; coats; trousers; skirts
;dresses; suits; tights; socks; underwear; pajamas; heels
;sporting shoes; elegant shoes; sandals; boots; loafers
ballerinas; sandals; scarfs; hats; caps; gloves.

205

تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2020

اسم طالب التسجيل:

سامر محمد عيد صبحي الحوراني

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

samer mohammad eid
subhi al horani
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street -ALWhdat, P.O.Box: 820515,
11591

المدينة/الشارع البوحدات  -شارع النادي ،
ص.ب١١٥٩١ ,٨٢٠٥١٥:
ص.ب  ١١٥٩١ -٨٢٠٥١٥المدينة/الشارع
شارع النادي
الصنف
١٧٠٤٢٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسة

24/06/2020

Date of

البوحدات -
25

Applicant for
 P.O.Box 820515 -11591 city/streetCorrespondence
ALWhdat
Trademark
170427
Class
25

Goods/Services
clothing

206

تاريخ ايداع الطلب:

14/05/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة عبد الرزاق فھمي عابدين وشركاه .

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

االردن
توصية
عمان  -الصويفية  ،عمان  ،ص.ب١١١١٨ ,٢٠٠٣٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٢٠٠٣٤عمان  -الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦١٤

اعالن الجريدة الرسمية

14/05/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طبقات اعشاب اصطناعية -مداسات حمام -حصر لصاالت الرياضة البدنية -ورق جدران

Abd Al-Razzaq Fahmi
Abdin & Co .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Swiefieh , amman, P.O.Box:
20034, 11118

27

Applicant for
P.O.Box 20034 -11118 Amman - Swiefieh
Correspondence
Trademark
170614
Class
27

Goods/Services
Artificial turf-Bath mats- Gymnastic mats-wallpaper

207

Date of

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Sporting articles and equipment; festive decorations and
artificial Christmas trees; fairground and playground apparatus;
toys, games, playthings and novelties; video game apparatus;
scale model vehicles; parts and accessories for all the aforesaid
goods, included in this class.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019108777.1
Claim Date: 08/07/2019
The registration of this trademark should be in light blue, dark
blue, red, silver colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ميونيخ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ بيتيولرينج

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170499
Class
28

18/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
28

الصنف

١٧٠٤٩٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األدوات والمعدات الرياضية؛ أدوات الزينة االحتفالية وأشجار عيد الميالد الصناعية؛ أجھزة
 أدوات اللعب واأللعاب المبتكرة؛ أجھزة ألعاب،ساحات األلعاب والمالعب ؛ الدمى واأللعاب
الفيديو؛ ألعاب نماذج المركبات المصغرة؛ قطع وملحقات جميع السلع المذكورة أعاله
.المتضمنة في ھذه الفئة
DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
DE ٣٠٢٠١٩١٠٨٧٧٧٫١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٨ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الفاتح واألزرق الداكن واألحمر
.والفضي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

25/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SONY INTERACTIVE
ENTERTAINMENT INC.

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO
JAPAN
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170496
Class
28

Goods/Services
Coin-operated arcade video game machines; arcade video game
machines; action figure toys; cards for trading card games;
electronic educational game machines for children; consumer
video game consoles for use with an external display screen or
monitor; home video game consoles used with televisions;
video game consoles; mounts specially adapted for home video
game machines; controllers for home game consoles;
controllers for game consoles; controllers for game consoles in
the nature of keyboards and mice sold together as a unit;
controllers for game consoles in the nature of motion
controllers; controllers for game consoles in the nature of flight
sticks; controllers for game consoles in the nature of racing
steering wheels; joysticks exclusively for use with home video
game consoles used with televisions; protective carrying cases
specially adapted for handheld video games; portable games
with liquid crystal displays; mounts connectable to AC adapters
and High-Definition Multimedia Interface cables exclusively for
use with hand-held games with liquid crystal displays; mounts
specially adapted for use with hand-held games with liquid
crystal displays; parts and accessories for hand-held games
with liquid crystal displays, namely, stands and protective frame
covers for hand-held game with liquid crystal displays; molded
toy figures; model toys, namely, toy models; radio control
receivers and transmitters for radio-controlled model toys;
player-operated electronic motor controllers for model toys;
dolls; dice games; game cards; parlour games; chess games;
checker sets; playing cards; trading card games; dominoes;
conjuring apparatus in the nature of magic tricks; billiard
equipment; chest expanders; golf ball markers; golf clubs; golf
bags; surfboards; ski cases; ski bindings; golf tees;
paragliders; bowling bags; boxing gloves; rackets for tennis or
badminton; table tennis bats; guts for rackets for tennis or
badminton; racket cases for tennis or badminton; table tennis
paddle cases; roller skates; stationary exercise bicycles and
rollers therefor; water skis; baseball gloves; archery bows;
fishing rods; fishing tackle; battery chargers for controllers for
home game consoles; battery charging stand for controllers for
home game consoles; face plates for home game consoles;
motion sensor and camera accessories for home game
consoles.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 79258
Claim Date: 02/12/2019

25/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سوني إنتراكتيف إنترتينمنت إنك

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- ميناتو، كونان١-٧-١
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
28

الصنف

١٧٠٤٩٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة ألعاب الفيديو الخاصة بصاالت األلعاب تعمل بالنقد؛ أجھزة ألعاب الفيديو الخاصة
بصاالت األلعاب؛ ألعاب لمجسمات شخصيات حركية؛ بطاقات أللعاب البطاقات المتداولة؛
أجھزة أللعاب إلكترونية تعليمية خاصة باألطفال؛ وحدات تحكم أللعاب الفيديو اإلستھالكية
المستخدمة مع شاشة عرض خارجية؛ وحدات تحكم أللعاب الفيديو المنزلية المستخدمة مع
التلفزيون؛ وحدات تحكم أللعاب الفيديو؛ تركيبات معدة خصيصا ً أللعاب الفيديو المنزلية؛
أجھزة تحكم خاصة بوحدات تحكم أللعاب منزلية؛ أجھزة تحكم خاصة بوحدات تحكم لأللعاب
على ھيئة لوحات مفاتيح وفأرة تباع سويا ً كوحدة؛ أجھزة تحكم خاصة بوحدات تحكم أللعاب
على ھيئة أجھزة تحكم للحركة؛ أجھزة تحكم خاصة بوحدات تحكم أللعاب على ھيئة مقبض
التحكم بالطيران؛ أجھزة تحكم خاصة بوحدات تحكم أللعاب على ھيئة مقود سيارات السباق؛
مقابض تحكم تستعمل حصريا ً مع وحدات تحكم أللعاب الفيديو المنزلية المستخدمة مع
التلفزيون؛ حافظات حمل واقية معدة خصيصا ً أللعاب الفيديو اليدوية؛ ألعاب محمولة ذات
شاشات البلورات السائلة؛ تركيبات قابلة للتوصيل مع محوالت للتيار المتردد وكبالت توصيل
بينية متعددة الوسائط وعالية الوضوح تستعمل حصريا ً مع ألعاب يدويه ذات شاشات البلورات
السائلة؛ تركيبات معدة خصيصا ً لتستخدم مع ألعاب يدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛
 وتحديداً مساند وأغطية أطر واقيه،أجزاء ولوازم أللعاب يدويه ذات شاشات البلورات السائلة
أللعاب يدوية ذات شاشات البلورات السائلة؛ مجسمات ألعاب مقولبة؛ ألعاب على طراز
 وتحديداً نماذج أللعاب؛ مستقبالت وأجھزة إرسال ذات تحكم السلكي خاصة بألعاب،نماذج
على طراز نماذج يتم التحكم بھا السلكياً؛ أجھزة تحكم بمحركات إلكترونية خاصة بألعاب على
شكل نماذج يتم تشغيلھا من قبل الالعب؛ دمى؛ ألعاب النرد )الزھر(؛ بطاقات ألعاب؛ ألعاب
منزلية؛ ألعاب الشطرنج؛ أطقم لعب الداما؛ ورق لعب )الشدة(؛ ألعاب البطاقات المتداولة؛
ألعاب الدومينو؛ أجھزة سحر )لعب( على ھيئة خدع سحرية؛ معدات للبليارد؛ موسعات صدر؛
مؤشرات لكرات الغولف؛ مضارب غولف؛ أكياس للعبة الغولف؛ ألواح ركوب األمواج؛ أكياس
للزالجات؛ أربطة تزلج؛ حامالت للغولف؛ طائرات إنزالقية شراعية؛ أكياس للبولنغ؛ قفافيز
مالكمة؛ أغطية لمضارب التنس أو كرة الريشة؛ أغطية لمضارب كرة الطاولة؛ زالجات ذات
 زالجات مائية؛ قفازات البيسبول؛ أقواس،عجالت؛ دراجات ھوائية ثابتة للتمارين وعجالتھا
للرامية؛ صنانير لصيد السمك؛ عدة صيد السمك؛ أجھزة شحن لبطاريات أجھزة التحكم خاصة
بوحدات تحكم أللعاب منزلية؛ مساند شحن لبطاريات أجھزة التحكم خاصة بوحدات تحكم
أللعاب منزلية؛ لوحات أمامية خاصة بوحدات تحكم أللعاب منزلية؛ مجسات للحركة ولوازم
.كاميرات خاصة بوحدات تحكم أللعاب منزلية

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٩٢٥٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٢ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

14/04/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الفرسان الرباعية لالدارة واالستثمار

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

االردن
ذ .م .م
المفرق /الزعتري شارع بغداد  ،ص.ب٢٥١١٠ ,٨٤١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢٥١١٠ -٨٤١المفرق /الزعتري شارع بغداد

رقم العالمة التجارية

١٧٠٤٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رب البندورة

اعالن الجريدة الرسمية

14/04/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Al Fursan Al Rubaiah For
Management And
Investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Mafraq/ StreeZatary , P.O.Box: 841,
25110

29

Applicant for
P.O.Box 841 -25110 Al-Mafraq/
Correspondence
StreeZatary
Trademark
170457
Class
29

Goods/Services
tomato paste
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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
١٧٠٤٠٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األطعمة المحضرة من اللحوم ولحم الخنزير ومنتجات األسماك والدواجن؛ الخضراوات
والفواكه المحفوظة والمطبوخة والبيض والجبنة والحليب ومنتجات الحليب والمخلالت
والحلويات واللبن

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

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170408
Class
29

Trademark

Goods/Services
;Foods prepared from meat, pork, fish and poultry product
preserved and cooked fruits and vegetables, eggs, cheese, milk,
milk preparations, pickles, desserts, yogurt.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الوسام لتجارة وتسويق المواد الغذائية ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الصويفية -شارع نائب عمران المعايطة بناية - ٦٢ط١

 عمان -الصويفية -شارع نائب عمران المعايطة بناية - ٦٢ط١
29
الصنف
١٧٠٦١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق البطاطس  ,المكسرات المغلفة  ,الحمص المعلب  ,الحمص المجفف
]حمص ]معجون[عجون الحمص]  ,الفاصوليا المجففة  ,الفاصوليا المعلبة  ,اللحوم
معلبة ،فواكه معلبة  ,الفواكه والخضروات المعلبة  ,زيتون معلب  ,الفول
السوداني المعلب  ,الذرة الحلوة المعلبة  ,الطماطم المعلبة  ,البازالء المعلبة ,
سمك معلب  ,خضروات معلبة  ,البقول المعلبة  ,الخضروات المجمدة
مربيات  ,مربى الفاكھة  ,التونة المعلبة  ,السردين المعلب

18/11/2019

Date of

Applicant Name:

Al-Wisam foodstuff
Trading &Marketing Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -swaefyeh -na 'eb Al- maayteh st
bld 62 -floor
Applicant for
- amman -swaefyeh -na 'eb Al- maayteh
Correspondence
st bld 62 -floor
Trademark
170612
Class
29

Goods/Services
potato chips , candied nuts , canned chickpeas ,( chickpeas,
dried ), hummus [chickpea paste] , (beans, dried) , canned
beans , canned meat , canned fruits , canned fruits and
vegetables , canned olives , canned peanuts , canned sweetcorn
, canned tomatoes , canned peas , canned fish , canned
vegetables , canned pulses, frozen vegetables , jams, fruit jams ,
canned tuna , canned sardines
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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

Applicant Name:
BEL
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, allée de Longchamp, 92150 Suresnes,
France

 ،٢اليه دو لونشو  ٩٢١٥٠ ،سيورين ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٦٦٣

الصنف

26/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170663
Class
29

Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيض والحليب )بكافة أشكاله( والزبدة والقشدة واألجبان وأصناف األجبان واللبن وبروتينات
الحليب والالكتوزروم ومنتجات االلبان؛ المشروبات التي أساسھا الحليب؛ الفواكه والخضار
المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة والمعالجة؛ المواد الھالمية والمَربيات؛ الفواكه
المطبوخة بالسكر؛ معاجين الفاكھة؛ مربى الفواكه؛ الفواكه المغطاة بالسكر؛ الفواكه المغطاة
بالسكر؛ الفواكه المجففة؛ الفواكه المسكرة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسھا الفاكھة؛ جوز
الھند المجفف؛ الزبيب؛ قشور الفواكه؛ سلطات الفواكه ،الفواكه المحفوظة في شراب؛ لب
الفواكه؛ رقائق الفواكه؛ الفواكه المحفوظة في الكحول؛ الفواكه القابلة للدھن؛ اللبن؛ لبن
الشرب؛ ألبان بنكھة الفواكه؛ لبن الزبادي.

Goods/Services
Eggs, milk (in any form), butter, cream, cheeses and cheese
specialities, yoghurts, milk proteins and lactoserum and dairy
products; Beverages having a milk base; preserved, deep
;frozen, dried, cooked and processed fruits and vegetables
Jellies, jams; Compotes; Fruit purees; Marmalade; Crystallized
fruits; Crystallized fruits; Dried fruit; Glazed fruits; Fruit-based
snack food; Coconut, desiccated; Raisins; Fruit peel; Fruit
salads, Fruit in syrup; Fruit pulp; Fruit chips; Fruit preserved in
alcohol; fruit spread; Yoghurts; Drinking yogurts; flavoured fruit
yoghurts; stirred yogurt.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٦٣٣ ٥٥٥ ٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٢٩ :
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االخضر الغامق واالخضر الفاتح وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

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:

26/11/2019

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

زيليري ش.م.ل) .ھولدينغ(
لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بئر حسن ،بناية اإلرجوان  -الطابق األول -مقابل نادي الغولف-
مكتب رقم  /٢/القسم  - ١٠/١٩٢من منطقة الشياح العقارية،
لبنان
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٤٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه والخضراوات
المحفوظة والمجمّدة والمجففة والمطبوخة؛ المواد الھالمية والمَربى والفواكه المطبوخة
بالسكر؛ البيض؛ الحليب وجميع أنواع األجبان ،تحديدا :جبنة الحلوم وجبنة القشقوان وجبنة
ايمانتال وجبنة الغاودا والجبنة البيضاء وجبنة الكريمة الطرية والجبنة القابلة للدھن وجبنة
ماسدام وجبنة ايدام وجبنة القشدة المركزة وجبنة الشلل وجبنة المجدلة وجبنة الموازيريال
المبروشة وعلى شكل قوالب واللبنة واللبن .؛ الزيوت والدھون القابلة لألكل؛ األمالح الجينية
للطعام؛ مرق اللحوم؛ مركزات مرق اللحم؛ المرق؛ مركزات مرق اللحم الكثيف؛ كبب لحم
السمك؛ أعشاش الطيور القابلة لألكل؛ الجالتين للطعام؛ غراء السمك للطعام؛ الفطر المحفوظ؛
ضرة؛ الفول السوداني المحضر؛ البكتين للطعام؛ رقائق البطاطس؛ مقرمشات
المكسرات المح ّ
البطاطس؛ البروتين لالستھالك البشري؛ خميرة اللبن من غشاء معدة العجل؛ شرنقة دودة
القز ،لالستھالك البشري؛ مستحضرات صناعة الشوربة؛ الشوربات؛ طحينية ]عجينة بذور
السمسم[؛ الكمأة المحفوظة
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالخضر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب

26/11/2019

Date of

Applicant Name:
Zelere s.a.l - Holding
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bir Hassan, Al Ourjouwan Bldg, 1st floor,
facing Golf club, office no./2/
section192/10, Chiyah District, Lebanon
Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170444
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen,
;dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes
eggs; milk and All kind of cheeses namely, Halloumi,
Kashkawan, Emmenthal, Gouda, White cheese, creamy cheese,
Spredable cheese, Masdam, Edam, Double cream, Shelal,
Jaddal, Mozzarella shredded and blocks , Labneh, Yougurt,
edible oils and fats ; Alginates for food; Bouillon; Bouillon
concentrates; Broth; Broth concentrates; Croquettes; Edible
birds' nests; Gelatine for food; Isinglass for food; Mushrooms,
;preserved; Nuts, prepared; Peanuts processed; Pectin for food
;Potato chips; Potato crisps; Protein for human consumption
Rennet; Silkworm chrysalis, for human consumption; Soup
;](Preparations for making -); Soups; Tahini [sesame seed paste
Truffles, preserved
The registration of this trademark should be in blue and green
colors according to the print filed with the application
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تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

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

شركة عرار التجارية ذ.م.م.
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
29
الصنف
١٧٠٦٥٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بقول محفوظة ،زبدة ،زبدة فول سوداني ،جبنة ،زيت جوز الھند ،قشدة )منتجات ألبان(،
رقائق بطاطا ،تمور ،زيوت صالحة لألكل ،رقائق فواكة ،زيت الذرة الصفراء ،منتجات حليب،
بندق محضر ،زيت زيتون للطعام ،زيتون محفوظ ،زيت لب النخيل للطعام ،زيت نخيل للطعام،
فول سوداني معالج ،رقائق بطاطا ،زبيب ،زيت سمسم ،زيت عباد الشمس للطعام ،طحينية
)عجينة بذور السمسم( ،عصير بندورة للطبخ ،معجون بندورة ،سمك تونا.
العالمة محددة بااللوان البرتقالي  ,االصفر ,االبيض ,االسود ,البني الفاتح ,الرمادي ,البيج
والزھري حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.

26/12/2019

Date of

Applicant Name:
Arar Trading Co. L.L.C.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dubai, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170659
Class
29

Trademark

Goods/Services
;Beans, preserved; Butter; Butter (Peanut); Cheese; Coconut Oil
Cream (dairy products); Crisps (Potato); Dates; Edible oils; Fruit
chips; Maize oil; Milk products; Nuts, prepared; Olive oil for
food; Olives, preserved; Palm kernel oil for food; Palm oil for
;food; Peanuts, processed; Potato chips; Raisins; Sesame oil
Sunflower oil for food; Tahini (sesame seed paste); Tomato
juice for cooking; Tomato Puree; Tuna fish
: Claiming Colors orange, yellow, white, black, light brown,
blue, grey, beige and pink as per the specimen filed at the
Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

20/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة المزارع و مسالخ الجنوب النتاج وتسويق الدواجن

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

االردن
ذ .م .م
عمان/المقابلين  ،ص.ب١١٩١٠ ,١٥٢١:

عنوان التبليغ

عمان/المقابلين  ،ص.ب١١٩١٠ ,١٥٢١:

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦٤٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدواجن

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

20/01/2020

Date of

Applicant Name:

kharat al janub poultry co
jordanian
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al mqableen, P.O.Box: 1521, 11910

Applicant for
amman/al mqableen, P.O.Box: 1521, 11910
Correspondence
Trademark
170640
Class
29
29

Goods/Services
poultry
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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
١٧٠٣٧٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات االلبان؛ المشروبات المصنوعة من منتجات األلبان؛ الدھون الصالحة لألكل؛ السمن
النباتي للطعام؛ ھالم )جلي( الفواكه؛ حشوات أساسھا الفواكه للكيك والفطائر.

26/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170375
Class
29

Trademark

Goods/Services
;Dairy products; drinks made from dairy products; edible fats
vegetable fats for food; fruit jellies; fruit-based fillings for cakes
and pies.
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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
١٧٠٣٢٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات االلبان؛ المشروبات المصنوعة من منتجات األلبان؛ الدھون الصالحة لألكل؛ السمن
النباتي للطعام؛ ھالم )جلي( الفواكه؛ حشوات أساسھا الفواكه للكيك والفطائر.

26/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170326
Class
29

Trademark

Goods/Services
;Dairy products; drinks made from dairy products; edible fats
vegetable fats for food; fruit jellies; fruit-based fillings for cakes
and pies.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كريمونا للتجاره واالستثمار

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

kremona for trade and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910

عمان/ماركا  ،ص.ب١١٩١٠ ,١١٠١:

الفؤاد للملكيه الفكريه ص.ب ١١٩١٠ -١١٠١
عمان/الشميساني
الصنف
١٧٠٥٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكافيار ,األسماك ،غير الحيُ ,خثارة اللبن ,الدواجن ،غير الحي ,التمور ,لبن الزبادي,
البيض* ,رقائق البطاطس ,الفواكه المطبوخة بالسكر ,الجبنة ,زبيب ,المخلالت ,المَربى,
اللحوم ,البندق ،المحضَ ر ,طحينية عجينة بذور السمسم  ,زيوت الطعام ,الخضروات،
المحفوظة  ,الفواكه ،المحفوظة  ,اللحوم ،المعلبة ,(( .سمك السردين ،غير الحي ,فواكه،
المعلبة ,(( .التونة ،غير الحي ,منتجات حليب

27/01/2020

Date of

29

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
170503
Class
29

Goods/Services
caviar, fish, not live, curd, poultry, not live, dates, yogurt, eggs*,
potato chips, compotes, cheese, raisins, pickles, jams, meat,
nuts, prepared, tahini sesame seed paste , oils for food,
vegetables, preserved, fruit, preserved, meat, tinned canned
(Am.) , sardines, not live, fruits, tinned canned (Am.) , tuna, not
live, milk products
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تاريخ ايداع الطلب:

10/02/2020

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

ھوتشولد فودز جي أم بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Hochwald Foods GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bahnhofstrasse 37-43, 54424 Thalfang,
Germany

بانھوفشتراسيه ٣٧ـ ٥٤٤٢٤ ،٤٣ثالفانج ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٨٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات األلبان وبدائل األلبان ،وال سيما الحليب المبخر والحليب المكثف والقشدة واللبن
ومشروبات اللبن واللبن ومشروبات الحليب والمشروبات التي أساسھا الحليب ]التي يسيطر
عليھا الحليب[ ومشروبات الحليب المن ّكھة والمشروبات التي أساسھا الحليب والتي تحتوي
على القھوة والحليب الجاف الستخدامات الطعام و مصل اللبن ومصل اللبن الجاف والزبدة
واللبن المخيض وخثارة الحليب والجبنة والجبنة الكريمية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٧٠١١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٦ :

10/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170480
Class
29

Trademark

Goods/Services
Dairy products and dairy substitutes, in particular evaporated
milk, condensed milk, cream, yoghurt, yoghurt drinks, laban,
milk beverages, milk-based beverages [milk pre-dominating],
flavored milk beverages, milk-based beverages containing
coffee, milk powder for food purposes, whey, dry whey, butter,
buttermilk, milk curds, cheese, cream cheese.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018157011
Claim Date: 26/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

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

كيوشون اف اند بي كو ،.ال تي دي.
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،٧٨سونجسن-رو ،جاسان-ميون ،تشيلجوك-جن،
جيونجسانجبوك-دو ،جمھورية كوريا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٦٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدواجن غير الحية؛لحم طائر الدراج؛ الدجاج؛ لحم البقر؛ اللحوم؛ لحم الضأن المحضر؛ لحم
البط؛ الديك الرومي؛ لحم األرنب؛ المواد الغذائية المصنعة التي أساسھا البيض؛ البيض؛
ضرة؛ لحم البقر المحضر؛ اللحم المجفف؛ اللحوم المحفوظة؛ اللحوم المملحة؛
اللحوم المح ّ
السجق؛ شرائح اللحم البقري؛ منتجات اللحوم المطبوخة؛ كرش )معدة(؛ لحم البقر المجفف؛
عجينة سجق؛ اللحوم المطبوخة المعلبة؛ اللحم المعلب؛ اللحم المقلي.
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األسود والذھبي وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الرقم " "١٩٩١عندما تظھر بشكل
مختلف أو بمعزل عن العالمة.

29

03/03/2020

Date of

Applicant Name:
Kyochon F&B Co., Ltd.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 78, Songsin-ro, Gasan-myeon, Chilgokgun, Gyeongsangbuk-do, Republic of
Korea
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170466
Class
29

Goods/Services
Poultry, not live; pheasant meat; chicken; beef; meat; processed
lamb; duck meat; turkey; hare meat; processed egg-based
;foodstuffs; eggs; processed meat; processed beef; dried meat
preserved meat; salted meats; sausages; beef slices; processed
meat products; tripe; dried beef; sausages in batter; canned
cooked meat; tinned meat; fried meat.
The registration of this trademark should be in black and gold
according to the print filed with the application.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the number "1991" whenever appearing
differently or separately from the mark.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

فريزر آند نيف ،ليمتد

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

سنغافورة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

FRASER AND NEAVE,
LIMITED
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 438 Alexandra Road #20-00 Alexandra
Point Singapore 119958, Singapore

 ٤٣٨الكساندرا رود ٠٠-٢٠# ،الكساندرا بوينت ،سنغافورة
 ،١١٩٩٥٨سنغافورة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧٠٤٣٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حليب ،الحليب المكثف والحليب المبخر ومنتجات الحليب.

30/04/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

29

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
170435
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk; Condensed milk, Evaporated milk, Milk products.
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Date of

02/06/2020

02/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االصناف المتقدمة للتسويق والوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

addvanced brandes of
marketing &commercial
agencies co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/ street amman /marka al shamaliya,
P.O.Box: 941425, 11194
Applicant for
P.O.Box 941425 -11194 city/ street
Correspondence
amman /marka al shamaliya
Trademark
170642
Class
29

Goods/Services
Tahina ,vegetable oils, potato chips, canned frutis, dried fruits
,kitchen frutis , prepared nuts

,٩٤١٤٢٥:ب. ص،  ماركا الشمالية/ الشارع عمان/المدينة
١١١٩٤
 ماركا/ الشارع عمان/ المدينة١١١٩٤ -٩٤١٤٢٥ ب.ص
الشمالية
29
الصنف
١٧٠٦٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكسرات, فواكه مطبخه,  فواكه مجففه, فواكه معلبه, شيبس البطاطا, زيوت نباتية,طحينية
محضرة
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Date of

02/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ragab Haneya and Sons
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str./byuil 8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
P.O.Box 7716 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str./byuil 8
Trademark
170526
Class
29

Goods/Services
vegetable oils,jams, pickles, preserved vegetables,canned
meats, sardines, tuna, fish,chicken,milk and milk product
jameed,eggs,tahina, potato chips,dates, prepared nuts, raisins,
preserved fruits,crystallized fruits and candy fruits

02/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رجب ھنية واوالده التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

، ٨ عماره/ش اللوزه/المقابلين/ عمان
الشارع/المدينة
١١١١٨ ,٧٧١٦:ب.ص
عمان
29

الصنف

الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٧١٦ ب.ص
٨ عماره/ش اللوزه/المقابلين/
١٧٠٥٢٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, دواجن, اسماك, تونه, سردين, لحوم معلبه, خضار محفوظه, مخلالت, مربيات,زيوت نباتيه
 مكسرات, تمور, شيبس البطاطا, طحينه, البيض,الحليب وغيره من منتجات االلبان الجميد
.  فواكه مغطاه بالسكر وفواكه معليه, فواكه محفوظه, زبيب,محضره
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

مجلس امانة عمان الكبرى

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

االردن
مؤسسات حكومية
الشارع عمان راس العين شارع عمر مطر

عنوان التبليغ

 -الشارع عمان راس العين شارع عمر مطر

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦٥١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدواجن ومستخرجاتھا /الدجاج

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

Date of

Applicant Name:

Greaqter Amman
municipality
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
GOVERNMENTAL CORBORATIONS
Applicant Career
Applicant Address Ammna ras -alaen Omar Matar

الصنف

29

Applicant for
- Ammna ras -alaen Omar Matar
Correspondence
Trademark
170651
Class
29

Goods/Services
poultary;not live ;poultry extract ;chicken
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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
١٧٠٤٠٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشطائر القابلة لألكل ،شطائر اللحم ،شطائر لحم الخنزير ،سندويشات السمك ،شطائرالدجاج،
البسكويت ،الخبز ،الكعك ،الكعك المحلى ،الشوكوال ،القھوة ،بدائل القھوة ،الشاي ،الخردل،
دقيق الشوفان ،المعجنات ،الصلصات ،السكر

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

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170409
Class
30

Trademark

Goods/Services
Edible sandwiches, meat sandwiches, pork sandwiches, fish
sandwiches, chicken sandwiches, biscuits, bread, cakes,
cookies, chocolate, coffee, coffee substitutes, tea, mustard,
oatmeal, pastries, sauces, seasonings, sugar.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الوسام لتجارة وتسويق المواد الغذائية ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الصويفية -شارع نائب عمران المعايطة بناية - ٦٢ط١

 عمان -الصويفية -شارع نائب عمران المعايطة بناية - ٦٢ط١
30
الصنف
١٧٠٦١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كاتشب ]صلصاة[  ,المعجنات ,صلصة طماطم  ,طحين الخبز  ,طحين ,
بسكويت  ,بسكويت الحبوب  ,ألواح الحبوب  ,وجبات خفيفة من الحبوب ,
رقائق الذرة  ,رقائق ]منتجات الحبوب[ ,معكرونة  ,أرز  ,كيك  ,قھوة ,
بھارات و األطعمة الخفيفة القائمة على الحبوب  ,حبوب جاھزة لآلكل ,
صلصة الطماطم  ,مايونيز  ,كاتشب ,السكر ,الحلوى ]الحلويات[
حلويات الشوكوالتة  ,منتجات الشوكوالته  ,ملح الطعام .

18/11/2019

Date of

Applicant Name:

Al-Wisam foodstuff
Trading &Marketing Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -swaefyeh -na 'eb Al- maayteh st
bld 62 -floor
Applicant for
- amman -swaefyeh -na 'eb Al- maayteh
Correspondence
st bld 62 -floor
Trademark
170611
Class
30

Goods/Services
ketchup [sauce] , pastries ,tomato sauce, bread flour ,flour,
biscuits , cereal biscuits , cereal bars , cereal-based snacks ,
corn chips , chips [cereal products] , spaghetti, rice, cakes ,
coffee, spices , cereal based snack food , ready-to-eat cereals ,
tomato ketchup , mayonnaise , ketchup , sugar , candies
[sweets] , chocolate sweets , chocolate products , table salt .
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كرافت فودز شفايتس ھولدينج جي ام بي اتش

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Kraft Foods Schweiz
Holding GmbH
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

كولرشتراسيه  ٦٣٠٠ ،٤زوغ ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٤١

28/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة؛ مستخلصات القھوة؛ بدائل القھوة؛ الكاكاو؛ الشوكوالتة؛ المشروبات التي تحتوي
على الكاكاو؛ مشروبات الشوكوالتة ،مشروبات القھوة ومستحضرات تحضير ھذه
المشروبات؛ الشاي؛ المخبوزات؛ السكر والمحليات؛ المعجنات؛ البسكويت؛ الكعك المحلى؛
كيكة الشوكوالتة؛ كيكة الجبنة ؛ الكيك؛ كعكة الوافل؛ البسكويت الھش والرقيق؛ منتجات
الحلويات وتحديداً حلويات السكر وحلويات الشوكوالتة؛ الشوكوالتة القابلة للدھن؛ الحلويات
المثلجة والباردة؛ البوظة؛ الحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ الكعك المثلج؛ اللبن المجمد؛
الحلويات الباردة؛ منتجات المعجنات؛ المستحضرات المعدة من الحبوب؛ طعام الفطور من
الحبوب؛ البوشار؛ البوظة؛ الشراب المثلج؛ العسل؛ حلوى البودينغ؛ منتجات الوجبات الخفيفة
على شكل بوشار ومقرمشات الذرة؛ منتجات الوجبات الخفيفة التي أساسھا الذرة أو األرز أو
الشعير أو الجاودار أو المعجنات.

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170341
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee; coffee extracts; coffee substitutes; cocoa; chocolate
cocoa beverages; chocolate beverages, coffee beverages and
preparations for such beverages; tea; bakery; sugar and
;sweeteners; pastry; biscuits; cookies; brownies; cheesecakes
cakes; waffles; wafers; confectionery products in particular
sugar confectionery and chocolate confectionery; chocolate
;spreads; frozen and chilled confectionery; ice cream; desserts
;frozen desserts; frozen cakes; frozen yoghurt; chilled desserts
dough products; preparations made from cereals; breakfast
cereal; popcorn; ice creams; sherbets; honey; puddings; snack
products in the form of popcorn and corn crisps; snack
products based on corn, rice, barley, rye or pastry.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كرافت فودز شفايتس ھولدينج جي ام بي اتش

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Kraft Foods Schweiz
Holding GmbH
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

كولرشتراسيه  ٦٣٠٠ ،٤زوغ ،سويسرا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٨٧

28/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة؛ مستخلصات القھوة؛ بدائل القھوة؛ الكاكاو؛ الشوكوالتة؛ المشروبات التي تحتوي
على الكاكاو؛ مشروبات الشوكوالتة ،مشروبات القھوة ومستحضرات تحضير ھذه
المشروبات؛ الشاي؛ المخبوزات؛ السكر والمحليات؛ المعجنات؛ البسكويت؛ الكعك المحلى؛
كيكة الشوكوالتة؛ كيكة الجبنة ؛ الكيك؛ كعكة الوافل؛ البسكويت الھش والرقيق؛ منتجات
الحلويات وتحديداً حلويات السكر وحلويات الشوكوالتة؛ الشوكوالتة القابلة للدھن؛ الحلويات
المثلجة والباردة؛ البوظة؛ الحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ الكعك المثلج؛ اللبن المجمد؛
الحلويات الباردة؛ منتجات المعجنات؛ المستحضرات المعدة من الحبوب؛ طعام الفطور من
الحبوب؛ البوشار؛ البوظة؛ الشراب المثلج؛ العسل؛ حلوى البودينغ؛ منتجات الوجبات الخفيفة
على شكل بوشار ومقرمشات الذرة؛ منتجات الوجبات الخفيفة التي أساسھا الذرة أو األرز أو
الشعير أو الجاودار أو المعجنات.

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170487
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee; coffee extracts; coffee substitutes; cocoa; chocolate
cocoa beverages; chocolate beverages, coffee beverages and
preparations for such beverages; tea; bakery; sugar and
;sweeteners; pastry; biscuits; cookies; brownies; cheesecakes
cakes; waffles; wafers; confectionery products in particular
sugar confectionery and chocolate confectionery; chocolate
;spreads; frozen and chilled confectionery; ice cream; desserts
;frozen desserts; frozen cakes; frozen yoghurt; chilled desserts
dough products; preparations made from cereals; breakfast
cereal; popcorn; ice creams; sherbets; honey; puddings; snack
products in the form of popcorn and corn crisps; snack
products based on corn, rice, barley, rye or pastry.

229

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Arar Trading Co. L.L.C.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 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
170658
Class
30

Goods/Services
Allspice; Almond confectionery; Aniseed; Candy; Chewing gum;
Chocolate; Cinnamon (spice); Cloves (spice); Coffee; Coffee
(Unroasted);Confectionery; Corn flour; Crackers; Curry (spice);
Flakes (corn); Flakes (Maize); Ginger (spice); Halvah; Honey;
Liquorice (confectionery); Lozenges (confectionery); Malt for
human consumption; Maltose; Molasses for food; Nutmegs;
Pasta; Pepper; Popcorn; Rice; Spices; Tomato sauce; Turmeric
for food; Vinegar.
Claiming Colors orange, yellow, white, black, light brown, blue,
grey, beige and pink as per the specimen filed at the Trademark
Office

26/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.شركة عرار التجارية ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات العربية المتحدة،دبي
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
30
الصنف
١٧٠٦٥٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،( كبش قرنفل )بھار،( قرفة )بھار، شوكوالتة، علكة، حلوى، يانسون، حلوى لوز،فلفل حلو
 رقائق، رقائق ذرة،( كري )بھار، بسكويت، دقيق ذرة، حلويات، قھوة غير محمصة،قھوة
،( قطع حلوى )حلويات،( سوس )حلويات، عسل نحل، حالوة طحينية،( زنجبيل )بھار،ذرة
، فلفل، معكرونة، جوزة الطيب، دبس للطعام، مالتوز،شعير منبت )ملت( لالستھالك البشري
. خل، كركم للطعام، صوص البندورة، بھارات، أرز،بوشار

 البيج, الرمادي, البني الفاتح, االسود, االبيض, االصفر, العالمة محددة بااللوان البرتقالي
.والزھري حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الزيزفزن لتجارة المواد الغذائية

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

االردن
ذ .م .م
اربد -الحي الشرقي  ،ص.ب١١١٩٢ ,٩٢٣٤٣٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢٣٤٣٠اربد -الحي الشرقي

رقم العالمة التجارية

١٧٠٤٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلويات

اعالن الجريدة الرسمية

07/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Al zezfoon Food Stuff
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid -the eastern , P.O.Box: 923430, 11192

30

Applicant for
P.O.Box 923430 -11192 Irbid -the eastern
Correspondence
Trademark
170428
Class
30

Goods/Services
sweets
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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
١٧٠٣٢٧

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
170327
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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Date of

27/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

kremona for trade and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910
Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
170500
Class
30

Goods/Services
baking powder, cereal preparations, popcorn, halvah, cakes,
wheat flour, molasses for food, ice cream, macaroni, ketchup
sauce , vinegar, corn flakes, tea*, honey, pastries, spices,
semolina, yeast*, tortillas, cooking salt, vanillin vanilla
substitute , coffee, confectionery, chocolate

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كريمونا للتجاره واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، ماركا/عمان

30

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٧٠٥٠٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 دبس, طحين القمح, الكعك, حالوة طحينية, البوشار, مستحضرات الحبوب,مسحوق الخبيز
, المعجنات, العسل,* الشاي, رقائق ذرة, الخل,  كتشاب صلصة, معكرونة, البوظة,للطعام
,  فانيلين بديل للفانيال, ملح الطعام, خبز التورتيال المكسيكي, الخميرة, السميد,البھارات
 الشوكوال, الحلويات,القھوة
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
August Storck KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany

Goods/Services
Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; icecream; preparations for making the aforementioned products,
included in class 30
The registration of this trademark should be in green, brown,
white and grey colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

أوجست ستورك كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا،  برلين١٣٤٠٣ ، ٢٧ والدشتراسيه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170381
Class
30

28/01/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
30

الصنف

١٧٠٣٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحلويات؛ الشوكوال؛ منتجات الشوكوالتة؛ المعجنات؛ البوظة؛ مستحضرات لصنع المنتجات
٣٠ المذكورة آنفا الواردة في الصنف
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األخضر والبني و األبيض والرمادي وذلك
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

30/01/2020

30/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

صالح محمد ضيف ﷲ الفقيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٧١ ,٧١١٤٤٥:ب. ص، الدوار السابع/عمان

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

الدوار السابع/ عمان١١١٧١ -٧١١٤٤٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SALEH MOHAMMAD
DAIFALLAH AL FAQEEH
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / 7th circle, P.O.Box: 711445,
11171
Applicant for
P.O.Box 711445 -11171 amman / 7th circle
Correspondence
Trademark
170536
Class
30
30

Goods/Services
sweets
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (trdelnik)if used separately from the mark

الصنف

١٧٠٥٣٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحلويات
(trdelnik)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
بمعزل عن العالمه
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Date of

09/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

International Solution For
Food Product Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Qastal – Air Cargo street – AmmanJordan, P.O.Box: 142025, 11814
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170308
Class
30

Goods/Services
Artificial coffee; Barley meal; Bean meal; Bee glue*; Biscuits;
Bread; Bread (Ginger-); Bread rolls; Biscuits; Bread; Bread
(Ginger-); Bread rolls; Buns; Cake paste; Cake powder; Cakes;
Cakes (Flavorings [flavourings], other than essential oils, for-);
Cakes (Rice-); Candy *; Cereal; Cereal-based snack food;
Chicory [coffee substitute]; Chocolate; Chutneys [condiments];
Cinnamon [spice]; Cloves [spice]; Cocoa; Cocoa products;
Coffee (Artificial -); Coffee; Coffee flavorings [flavourings];
Coffee substitutes (Vegetal preparations for use as -); Coffee
(Unroasted-); Coffee-based beverages; Condiments;
Confectionery; Cookies; Corn flakes; Corn flour; Corn meal;
Corn, milled; Corn (Pop-); Corn, roasted; Crackers; Dressings
for salad; Ferments for pastes; Flakes (Corn -); Flakes (Maize-);
Flakes (Oat-); Flour*; Flour-milling products; Fondants
[confectionery]; Foods (Farinaceous-); Glucose for culinary
purposes; Golden syrup; Groats for human food; Halvah;
Honey; Husked barley; Husked oats; Iced tea; Jellies (Fruit)[confectionery]; Ketchup [sauce]; Leaven; Liquorice
[confectionery]; Lozenges [confectionery]; Macaroni; Meal *;
Mint for confectionery; Molasses for food; Mustard; Mustard
meal; Noodles; Pancakes; Peppers [seasonings]; Petits fours
[cakes]; Popcorn; Potato flour for food; Propolis*; Rice; Rice
cakes; Rice-based snack food; Saffron [seasoning]; Salad
(Dressings for-); Salt (Cooking-); Sauce (Tomato-); Semolina;
Spaghetti; Spices; Sugar*; Tea*; Vermicelli [noodles]; Weeds
[condiment]; Wheat flour

09/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الحلول الدولية للمواد الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٤٢٠٢٥:ب. ص،  شارع الشحن الجوي-  القسطل- عمان
١١٨١٤

30

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٣٠٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
قھوة اصطناعية؛ دقيق الشعير؛ دقيق البقول؛ شمع نحل؛ بسكويت؛ خبز؛ خبز زنجبيل؛ خبز
إفرنجي؛ كعك؛ عجينة كيك؛ مسحوق كيك؛ كيك؛ منكھات للكيك بخالف الزيوت العطرية؛
أقراص أرز؛ حلوى*؛ الحبوب والوجبات خفيفة أساسھا الحبوب؛ ھندبا برية ]بدائل للقھوة[؛
شوكوالتة؛ مقبالت ھندية ]توابل[؛ قرفة ]بھار[؛ كبش قرنفل ]بھار[؛ كاكاو؛ منتجات كاكاو؛
قھوة اصطناعية؛ قھوة؛ منكھات للقھوة؛ مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقھوة؛ قھوة
غير محمصة؛ مشروبات أساسھا القھوة؛ توابل؛ حلويات؛ كعك محلى؛ رقائق ذرة؛ دقيق ذرة؛
 مطحونة؛ بوشار )حب الذرة(؛ ذرة محمصة؛ بسكويت؛ توابل سلطة؛ خمائر،دقيق ذرة؛ ذرة
للعجين؛ رقائق ذرة؛ رقائق ذرة؛ رقائق شوفان؛ دقيق*؛ منتجات طحن الدقيق؛ أقراص سكرية
]حلويات[؛ أغذية نشوية؛ غلوكوز ألغراض الطھو؛ دبس السكر؛ برغل للطعام البشري؛
حالوة طحينية؛ عسل نحل؛ شعير مقشر؛ شوفان مقشر؛ شاي مثلج؛ جلي فواكه ]حلويات[؛
كتشاب ]صلصة[؛ خميرة؛ سوس ]حلويات[؛ قطع حلوى ]حلويات[؛ معكرونة؛ دقيق؛ نعناع
للحلويات؛ دبس للطعام؛ خردل؛ دقيق الخردل؛ نودلز )معكرونة رقيقة(؛ فطائر محالة
)بانكيك(؛ فلفل ]توابل[؛ بتي فور ]كعك[؛ بوشار؛ دقيق بطاطا للطعام؛ شمع النحل* )عكبر(؛
أرز؛ أقراص أرز؛ وجبات خفيفة أساسھا األرز؛ زعفران ]توابل[؛ توابل سلطة؛ ملح طعام؛
صلصة بندورة؛ سميد؛ سباغيتي )معكرونة رفيعة(؛ بھارات؛ سكر؛ شاي؛ شعيرية ]نودلز[؛
أعشاب بحرية ]توابل[؛ طحين قمح
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Date of

16/02/2020

Applicant Name:

SIMSEK BISKUVI VE GIDA
SANAYI ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Organize Sanayi Bolgesi 14.Cadde No:1,
KARAMAN, TURKEY

:تاريخ ايداع الطلب

سيمسيك بيسكوفي في غيدا سانايي أنونيم سيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170521
Class
30

 تركيا، كارامان،١:كادي نمبر.١٤ اورغانيزي سانايي بولغيسي

Applicant for
Correspondence
Trademark

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Almond confectionery; almond paste; biscuits; cake dough;
cakes; candies; candy decorations for cakes; caramels
[sweets]; cereal bars; cereal-based snack food; cereal
preparations; chewing gum; chocolate; chocolate bars;
chocolate products; chocolate-based spreads; chocolate-coated
nuts; chocolate decorations for cakes; chocolate mousses;
chocolate spreads containing nuts; cocoa; cocoa products;
coconut macaroons; condiments; confectionery; cookies; corn
flakes; crackers; croissants; croûtons; custard; dessert
mousses [confectionery]; dough; edible paper; edible paper
wafers; flavorings, other than essential oils, for cakes; flourbased dumplings; fondants [confectionery]; food flavorings,
other than essential oils; fruit confectionery; fruit jellies
[confectionery]; gingerbread; glucose for culinary purposes;
gluten additives for culinary purposes; gluten prepared as
foodstuff; halvah; kimchi pancakes; liquorice [confectionery];
lozenges [confectionery]; macarons; malt biscuits; mint for
confectionery; molasses for food; natural sweeteners; nougat;
nutmegs; oat flakes; oatmeal; pains au chocolat; pancakes;
pastilles [confectionery]; pastries; pastry dough; pâtés en
croûte; peanut confectionery; peppermint sweets; petit-beurre
biscuits; petits fours; pies; popcorn; pralines; preparations for
stiffening whipped cream; profiteroles; puddings; quiches; ricebased snack food; rice cakes; rice crackers; rice pudding; royal
jelly; rusks; savory pancake mixes; savory pancakes; starch for
food; stick liquorice [confectionery]; sugar; sugar
confectionery; sweets; tarts; vanilla flavorings for culinary
purposes; vanillin [vanilla substitute]; wafers; waffles; wheat
flour; yeast.

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
30

الصنف

١٧٠٥٢١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حلويات اللوز؛ عجينة اللوز؛ بسكويت؛ عجين الكعك؛ كعك؛ حلوى؛ حلويات لتزيين الكعك؛
كراميل ]حلويات[؛ قضبان الحبوب؛ وجبات خفيفة أساسھا الحبوب؛ مستحضرات من الحبوب؛
علكة؛ شوكوالتة؛ قضبان الشوكوالتة؛ منتجات الشوكوالته؛ منتجات دھن أساسھا
الشوكوالتة؛ مكسرات مغلفة بالشوكوالته؛ منتجات شوكوالتة لتزيين الكعك؛ موس
الشوكوالته؛ منتجات دھن من الشوكوالتة والمكسرات؛ كاكاو؛ منتجات الكاكاو؛ معكرونة جوز
الھند؛ توابل؛ حلويات؛ بسكويت؛ رقائق الذرة؛ المقرمشات؛ حلويات الھالل؛ قطع خبز
محمص؛ كاسترد؛ حلوى موس ]حلويات[؛ عجين؛ ورق صالح لألكل؛ رقائق بسكويت من
 عدا الزيوت العطرية؛ فطائر أساسھا الدقيق؛ أقراص،ورق صالح لألكل؛ منكھات للكعك
 عدا الزيوت العطرية؛ حلويات بالفواكه؛ مربيات الفواكه،سكرية ]حلويات[؛ منكھات الطعام
]حلويات[؛ كعك الزنجبيل؛ جلوكوز ألغراض الطھي؛ إضافات الغلوتين ألغراض الطھي؛
أطعمة من الغلوتين؛ حالوة طحينية؛ فطائر كيمتشي؛ حلوى عرق السوس ]حلويات[؛ أقراص
مص]حلويات[؛ معكرونة؛ بسكويت الشعير؛ نعناع للحلويات؛ دبس للطعام؛ المحليات
الطبيعية؛ حلوى النوغة؛ جوز الطيب؛ رقائق الشوفان؛ دقيق الشوفان؛ خبز ملفوف
بالشوكوالته؛ فطائر؛ أقراص محالت ]حلويات[؛ المعجنات؛ عجين المعجنات؛ فطائر مغلفة؛
حلويات الفول السوداني؛ حلويات النعناع؛ بيسكويت بيتي بور؛ كعك بيتي فور؛ فطائر؛
الفشار؛ حلوى اللوز؛ مستحضرات لتقوية الكريمة المخفوقة؛ حلوى بروفيتيروليس؛ بودنغ؛
كويتش؛ وجبات خفيفة القائمة أساسھا األرز؛ كعك األرز؛ بسكويت باألرز؛ بودنغ األرز؛ غذاء
ملكات النحل؛ كعك بقسماط؛ فطائر متبلة مشكلة؛ فطائر متبلة؛ نشا للطعام؛ عود عرق
السوس ]حلويات[؛ سكر؛ حلويات سكر؛ حلوى؛ كعك الفواكه؛ نكھات الفانيليا ألغراض
.الطھي؛ فانيلين ]بديل الفانيليا[؛ بسكويت محشو؛ كعك الوافل؛ دقيق القمح؛ خميرة
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Intercontinental Great
Brands LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 100 Deforest Avenue, East Hanover, New
Jersey 07936, USA

Goods/Services
Non-medicated confectionery; chocolate, sweets, chocolate
confectionery; sugar confectionery; frozen confectionery;
chilled confectionery; cakes, biscuits and wafers; chewing gum.

:تاريخ ايداع الطلب

انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

،٠٧٩٣٦  نيو جيرسي، ايست ھانوفر، ديفورست افينيو١٠٠
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170382
Class
30

18/02/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
30

الصنف

١٧٠٣٨٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الحلوى المجمّدة، حلوى السكر، الشوكوال والحلويات وحلوى الشوكوال،الحلوى غير الطبية
. العلكة، البسكويت وبسكويت الويفر، الكعك،الحلوى المبرّ دة

238

تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

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

سوريمارتيك اس.ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٦روت دي تريفيس ،ال ،٢٦٣٣-سينينغيربيرغ ،لوكسمبورغ

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
30
الصنف
١٧٠٦٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعجنات و الحلويات ،الشوكوالتة ،البوظة )آيسكريم( واألشربة المثلجة و غيرھا من
المثلجات القابلة لألكل ،حلويات الشوكوالتة ،المشروبات التي أساسھا الكاكاو ،جميع البضائع
المذكورة أعاله التي تحتوي على زبدة الفول السوداني
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBX :
رقم االدعاء١٤٠٢٨٥٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/٢٦ :

25/02/2020

Date of

Applicant Name:
SOREMARTEC S.A.
Nationality
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 16 Route de Trèves, L - 2633,
Senningerberg, Luxembourg
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170629
Class
30

Trademark

Goods/Services
Pastries and confectionery; Chocolate; Ice Cream, Sorbets and
other Edible Ices; Chocolate Confectionary; Cocoa based
beverages; all the aforementioned goods containing peanut
butter.
Priority claim: Claim Country: BX
Claim No.: 1402859
Claim Date: 26/09/2019
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Date of

02/03/2020

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ليث ومالك الزعبي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٨٥ ,٨٥١٥٦:ب. ص، شط العرب-عمان

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

شط العرب- عمان١١١٨٥ -٨٥١٥٦ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٤٩١

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

laith and malikalzoubi
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman-shat alarab, P.O.Box: 85156,
11185
Applicant for
P.O.Box 85156 -11185 amman-shat alarab
Correspondence
Trademark
170491
Class
30
30

Goods/Services
coffee,cardamom,instant coffee

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بدائل القھوة،الھيل،قھوة
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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
١٧٠٥٧٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات الحبوب ،الخبز والمعجنات والحلويات ،وجبات خفيفة أساسھا الحبوب ،وجبات
خفيفة أساسھا األرز ،شوكوالتة ،كاكاو ،حلويات الشوكوالتة ،بسكويت الشوكوالتة )كوكيز(،
كعكات الشوكوالتة ،حلوى الشوكوالتة ،بسكويت بالشوكوالتة ،معجنات الشوكوالتة ،منتجات
الشوكوالتة ،الحلويات الشوكوالتة ،بيض الشوكوالتة ،مثلجات صالحة لألكل.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االسود والبرتقالي المحمر والبني.

30/04/2020

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
170579
Class
30

Trademark

Goods/Services
Cereal preparations; Bread, pastries and confectionery; Cereal;based snacks; Rice-based snacks; Chocolate; Cocoa
;Chocolate confections; Chocolate cookies; Chocolate cakes
;Chocolate candies; Chocolate biscuits; Chocolate pastries
;Chocolate products; Chocolate desserts; Chocolate eggs
Edible ices.
Special condition: Claiming black, orange-red and brown
colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

04/05/2020

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 الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧٠٥٨٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات
العجين الجاھزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة
من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو
والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام
)اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل
والفشار.

04/05/2020

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
170580
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn.
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تاريخ ايداع الطلب:

11/05/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة محمد ونزار بطل

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

سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammad and Nezar
Batal Company

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Industrial Zone, AL Heiderieh-AleppoSyria

سوريا-حلب-الحيدرية-المنطقة الصناعية
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٥٩٩

11/05/2020

Date of

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوال  -البسكويت  -تغطيس البسكويت والحشوات بالشوكوال  -المقبالت الغذائية من الذرة
السادة والمحشية بالشوكوال أو المغطسة بالشوكوال

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170599
Class
30

Goods/Services
Chocolate, biscuits, submerging biscuits and fillings in
chocolates, appetizers from corn filled or submerged in
chocolate
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

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

سوريمارتيك اس.ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٦روت دي تريفيس ،ال ،٢٦٣٣-سينينغيربيرغ ،لوكسمبورغ

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧٠٥٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البسكويت المدور /المطح )كوكيز( والمقرمشات والفطائر)كعك المفن( وكعك الشوكوالتة
)براوني( والبسكويت والوجبات الخفيفة التي أساسھا الحبوب والواح الوجبات الخفيفة التي
أساسھا الشوكوالتة.

17/05/2020

Date of

Applicant Name:
SOREMARTEC S.A.
Nationality
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 16 Route de Treves, L - 2633,
Senningerberg, Luxembourg
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170591
Class
30

Trademark

Goods/Services
Cookies, crackers, muffins, brownies, biscuits, cereal-based
snack and chocolate based snack bars.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

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

رولى اسحق حسن العيسه
االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب١١٩ ,٩٢٨٣٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩ -٩٢٨٣٠٥عمان

رقم العالمة التجارية

١٧٠٥٥٤

اعالن الجريدة الرسمية

28/05/2020

Date of

Applicant Name:
rula eshaq hasan alaissa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 928305, 119

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات المصنوعه من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات ,حلويات مثلجة ,النحل
والعسل االٮسود

30

Applicant for
P.O.Box 928305 -1119 amman
Correspondence
Trademark
170554
Class
30

Goods/Services
Flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionner, ices, honey treacle.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة إياد محمود مقدادي وشريكه

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

المدينة/الشارع
١١٨٢١

عمان/ماركا الشماليه  ،ص.ب,٤٢٠:

المدينة/الشارع
١١٨٢١
١٧٠٥٠٧

عمان/ماركا الشماليه  ،ص.ب,٤٢٠:

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بھارات وتوابل

30/06/2020

Date of

الصنف

eyad mahmoud meqdadi
&his parther co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman//marka, P.O.Box: 420,
11821
amman//marka, P.O.Box: 420,
30

30

Class

Applicant for
city/street
Correspondence
11821
Trademark
170507

Goods/Services
spices and condiments
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Date of

02/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ragab Haneya and Sons
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str./byuil 8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
P.O.Box 7716 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str./byuil 8
Trademark
170525
Class
30

Goods/Services
coffee, tea, cocoa, sugar rice, sweets,candies, honet, treacle,
baking powder salt, vinegar,condiments, spices, biscuits
corn chips,semolina,halawa, vanilla,yeast,chocolate,ice cream,
pastries,cereal preperation and cake

02/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رجب ھنية واوالده التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

، ٨ عماره/ش اللوزه/المقابلين/ عمان
الشارع/المدينة
١١١١٨ ,٧٧١٦:ب.ص
عمان
30

الصنف

الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٧١٦ ب.ص
٨ عماره/ش اللوزه/المقابلين/
١٧٠٥٢٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مسحوق, الدبس,العسل,السكاكر,الحلويات,االرز,السكر,الكاكاو,الشاي,القھوة
حالوة,سميد,شيبس الذره,البھارات البسكويت,التوابل,الخل,الملح,الخبيز
مستحضرات الحبوب والكعك,المعجنات,البوظه,شوكوالته,خميرة,فانيال,طحينية
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تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االفاق الريادية لصناعة القھوة وتجارتھا

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL Afaq AL Riyadeya for
the coffee Industry And
Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil 8, P.O.Box: 7095, 11118

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اللوزة /عماره، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٠٩٥:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٠٩٥المدينة/الشارع
ش اللوزة /عماره٨
١٧٠٥٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشاي ,القھوة

عمان/المقابلين/
الصنف

02/07/2020

Date of

30

Applicant for
P.O.Box 7095 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil 8
Trademark
170529
Class
30

Goods/Services
Tea,Coffee
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Date of

31/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

AGROMILLORA
CATALANA S.A.

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Plaza Manuel Ravent?s, 3-5, 08770 SANT
SADURN? D'ANOIA, Barcelona, Spain

Goods/Services
Agricultural, horticultural and forestry products and grains not
included in other classes; fresh vegetables and fruits; seeds,
natural plants and flowers; trees, live trees, saplings, fruit trees,
bushes; cuttings (Plant), in particular cuttings for tree grafts,
rootstocks for tree grafts, grafts for grafting fruit trees and
rootstocks for grafting fruit trees.
The registration of this trademark should be in green and black
colors according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه. اجروميلورا كاتاالنا اس

:اسم طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

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

، سانت سادورني دانويا٠٨٧٧٠ ،٥-٣ ،بالزا مانويل رافينتوس
 اسبانيا،برشلونة

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170442
Class
31

31/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
31

الصنف

١٧٠٤٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المنتجات الزراعية والبستانية والحرجية والحبوب غير الواردة في الفئات األخرى؛
الخضروات والفواكه الطازجة؛ البذور والنباتات والزھور الطبيعية؛ األشجار واألشجار الحية
والشتالت وأشجار الفواكه والشجيرات؛ عُقل النباتات )نبات( وتحديداً عُقل لتطعيم األشجار
والطعوم الجذرية لتطعيم األشجار والطعوم لتطعيم أشجار الفاكھة والطعوم الجذرية لتطعيم
.أشجار الفاكھة
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللونين االخضر واالسود وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

27/01/2020

اسم طالب التسجيل:

كريمونا للتجاره واالستثمار

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

kremona for trade and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910

عمان/ماركا  ،ص.ب١١٩١٠ ,١١٠١:

الفؤاد للملكيه الفكريه ص.ب ١١٩١٠ -١١٠١
عمان/الشميساني
الصنف
١٧٠٥٠١

27/01/2020

Date of

31

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بذور الحبوب ،غير المعالج  ,الخضروات ،الطازجة ,الفواكه ،الطازجة ,أعشاب الحدائق،
الطازجة ,ذرة صفراء ,العدس ،الطازجة ,جوز الھند ,ثمار الخروب ،الخام ,الزيتون ،الطازجة,
ثمار الجوز فواكه  ,الفطر ،الطازجة ,الشوفان ,شعير منبت )ملت(للتخمير والتقطير ,لوز
ثمر  ,الفول السوداني ،الطازجة

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
170501
Class
31

Goods/Services
cereal seeds, unprocessed, vegetables, fresh, fruit, fresh,
garden herbs, fresh, maize, lentils, fresh, coconuts, locust
beans, raw, olives, fresh, nuts fruits , mushrooms, fresh, oats,
malt for brewing and distilling, almonds fruits , peanuts, fresh
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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 الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
31
الصنف
١٧٠٥٩٢

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(.
العالمة محددة بااللوان االبني والبرتقالي و األبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل
العالمات التجارية.

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
170592
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.
Claiming Colors brown, orange and white as per the specimen
filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة رجب ھنية واوالده التجارية

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

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ragab Haneya and Sons
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str./byuil 8, P.O.Box: 7716, 11118

عمان /المقابلين/ش اللوزه/عماره ، ٨
المدينة/الشارع
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
/المقابلين/ش اللوزه/عماره ٨
١٧٠٥٢٧

02/07/2020

Date of

عمان
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غالل )حبوب( وبندق ,عدس طازج,ذره صفراء ,فطر طازج ,شوفان ,سمسم ,قمح ,الغالل
والمنتجات الزراعيه ومنتجات البساتين والغابات ,الحيوانات الحيه ,الفواكه والخضراوات
الطازجه,البذور والنباتات والزھور الطبيعيه ,المواد الغذائيه الخاصه بالحيوانات ,الشعير
المنبت )الملت(

31

Applicant for
P.O.Box 7716 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str./byuil 8
Trademark
170527
Class
31

Goods/Services
grain,hazel nuts, fresh lentils,yellow corn,fresh mushroom,
oats,sesame,wheat,agricultural,garden and forestry
live animals,fresh vegetables and fruits,seeds and plants and
natural flowers, feed stuff for animals,malt
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تاريخ ايداع الطلب:

21/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة رجب ھنية واوالده التجارية

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

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اللوزه /عمارة، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش
اللوزه /عمارة٨
31
الصنف
١٧٠٥٢٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غالل)حبوب( وبندق ,عدس طازج,ذره صفراء ,فطر طازج ,شوفان ,سمسم ,قمح ,الغالل
والمنتجات الزراعيه ومنتجات البسانين والغابات ,الحيوانات الحيه ,الفواكه والخضر اوات
الطازجه,البذور والنباتات والزھور الطبيعيه ,المواد الغذائيه الخاصه بالحيوانات ,الشعير
المنبت )الملت(

21/07/2020

Date of

Applicant Name:

Ragab Haneya and sons
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
P.O.Box 7716 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil8
Trademark
170522
Class
31

Goods/Services
grain, hazel nuts,fresh lentils, yellow corn,fresh mushroom,
oats,sesame,wheat,agricultural,garden and forestry
live animals, fresh vegetables and fruits.seeds and plants and
natural flowers, feed stuff for animals, malt
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تاريخ ايداع الطلب:

21/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة رجب ھنية واوالده التجارية

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

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اللوزه /عمارة، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش
اللوزه /عمارة٨
31
الصنف
١٧٠٥٢٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غالل)حبوب( وبندق ,عدس طازج,ذره صفراء ,فطر طازج ,شوفان ,سمسم ,قمح ,الغالل
والمنتجات الزراعيه ومنتجات البسانين والغابات ,الحيوانات الحيه ,الفواكه والخضر اوات
الطازجه,البذور والنباتات والزھور الطبيعيه ,المواد الغذائيه الخاصه بالحيوانات ,الشعير
المنبت )الملت(

21/07/2020

Date of

Applicant Name:

Ragab Haneya and sons
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
P.O.Box 7716 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil8
Trademark
170523
Class
31

Goods/Services
grain, hazel nuts,fresh lentils, yellow corn,fresh mushroom,
oats,sesame,wheat,agricultural,garden and forestry
live animals, fresh vegetables and fruits.seeds and plants and
natural flowers, feed stuff for animals, malt
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تاريخ ايداع الطلب:

12/05/2019

اسم طالب التسجيل:

كو-رو ايه/اس

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

دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

CO-RO A/S

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه المعدنية والغازية وغيرھا من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات الفاكھة؛ عصائر
الفواكه؛ مركزات مشروبات الفواكه؛ الشراب المركز.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٧٩٨٤٤٢٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٨/١١/١٣ :

Applicant Name:

Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Holmensvej 11, 3600 Frederikssund
Denmark

ھولمنسفاي  ٣٦٠٠ ،١١فريدريكسوند ،الدانمارك

١٧٠٤٥٥

12/05/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170455
Class
32

Trademark

Goods/Services
;Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages
fruit drinks; fruit juices; fruit drinks concentrates; syrups.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 017984429
Claim Date: 13/11/2018
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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
١٧٠٣٢٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات و عصائر الفاكھة؛ الشراب المركز وغيره من المستحضرات لتحضير المشروبات؛
مستخلصات الفاكھة غير الكحولية.

26/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170324
Class
32

Trademark

Goods/Services
Fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages; non-alcoholic fruit extracts.
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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
١٧٠٣٢٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات و عصائر الفاكھة؛ الشراب المركز وغيره من المستحضرات لتحضير المشروبات؛
مستخلصات الفاكھة غير الكحولية.

26/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170328
Class
32

Trademark

Goods/Services
Fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages; non-alcoholic fruit extracts.
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Date of

27/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

kremona for trade and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
170502
Class
32

Goods/Services
aerated water, fruit juices, non-alcoholic beverages flavored
with coffee, sherbets beverages , soda water, powders for
effervescing beverages, non-alcoholic beverages, essences for
making beverages, cocktails, non-alcoholic, isotonic beverages,
mineral water beverages

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كريمونا للتجاره واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، ماركا/عمان

32

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٧٠٥٠٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  الشربات مشروبات, المشروبات غير الكحولية بنكھة القھوة, عصائر فواكه,مياه غازية
 المركزات لتحضير, المشروبات غير الكحولية, مساحيق للمشروبات الفوارة,ماء الصودا
 مياه معدنية, المشروبات التواترية, غير الكحولية، خلطات المشروبات,المشروبات
مشروبات
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

ھاينكن آشيا باسيفيك بي تي إي ،ليمتد.

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

سنغافورة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٤٥٩جاالن أحمد ابراھيم ،سنغافورة ٦٣٩٩٣٤

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
32
الصنف
١٧٠٥٨٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بيرة كحولية ومزر كحولي )نوع من البيرة حلو المذاق( وبيرة فوارة كحولية )جعه داكنه( وبيرة
كحولية داكنه ذات طعم قوي وبيرة كحولية داكنه مرة الطعم ،بيرة غير كحولية ومزر غير كحولي
)نوع من البيرة حلو المذاق( وبيرة فوارة غير كحولية )جعه داكنه( وبيرة غير كحولية داكنه
ذات طعم قوي وبيرة غير كحولية داكنه مرة الطعم ،مشروبات كحولية أو غير كحولية أساسھا
البيرة أوالمزر )نوع من البيرة حلو المذاق( أوالبيرة الفوارة )جعه داكنه( أوالبيرة داكنه ذات
الطعم القوي أوالبيرة الداكنه مرة الطعم ،مشروبات الشعير ،مشروبات غير كحولية التي تحتوي
على بيرة كحولية أو غير كحولية ،مشروبات الفاكھة وعصائر الفاكھة التي تحتوي على بيرة
كحولية أو غير كحولية ،شراب مركز ومستحضرات أخرى لصنع مشروبات تحتوي على بيرة
كحولية أو غير كحولية.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:

Heineken Asia Pacific Pte.
Ltd.
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore
639934
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170586
Class
32

Trademark

Goods/Services
Alcoholic beer, ale, lager, stout and porter; non-alcoholic
beer, ale, lager, stout and porter; alcoholic and non-alcoholic
beer, ale, lager, stout or porter based beverages; malt
beverages; non-alcoholic drinks containing alcoholic or nonalcoholic beer; fruit drinks and fruit juices containing
alcoholic or non-alcoholic beer; syrups and other
preparations for making beverages containing alcoholic or
non-alcoholic beer.
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Date of

21/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ragab Haneya and sons
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
P.O.Box 7716 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil8
Trademark
170524
Class
32

Goods/Services
arrated water,fryit juices,fruit drink, mineral water,powder
drink,soda water, energy drinks

21/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رجب ھنية واوالده التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

، ٨عمارة/ ش اللوزه/ المقابلين/الشارع عمان/المدينة
١١١١٨ ,٧٧١٦:ب.ص
ش/ المقابلين/الشارع عمان/ المدينة١١١١٨ -٧٧١٦ ب.ص
٨عمارة/ اللوزه
32
الصنف
١٧٠٥٢٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروب,ماء الصودا, مسحوق الشراب, مياه معدنية,شراب فواكه,عصائر فواكه,مياه غازيه
الطاقة
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Date of

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Irish Distillers Limited
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Simmonscourt House, Simmonscourt
Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Goods/Services
Alcoholic beverages, except beers
The registration of this trademark should be in black, dark
gray, gray, beige and red colors according to the print filed with
the application.

:تاريخ ايداع الطلب

ايريش ديستيليرز ليمتد
ايرلندا
شركة اجنبية

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

،٤  دبلن، بالزبريدج،سيمونسكورت رود،سيمونسكورت ھاوس
ايرلندا

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170438
Class
33

18/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
33

الصنف

١٧٠٤٣٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عدا البيرة،المشروبات الكحولية
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان األسود والرمادي الداكن والرمادي والبيج
.واألحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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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
١٧٠٣٢٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات الكحولية )ما عدا البيرة(؛ المستحضرات الكحولية لتحضير المشروبات؛
مستخلصات الفواكه الكحولية.

26/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

33

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170325
Class
33

Trademark

Goods/Services
Alcoholic beverages (except beer); alcoholic preparations for
making beverages; alcoholic fruit extracts.
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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
١٧٠٣٧٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات الكحولية )ما عدا البيرة(؛ المستحضرات الكحولية لتحضير المشروبات؛
مستخلصات الفواكه الكحولية.

26/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

33

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170370
Class
33

Trademark

Goods/Services
Alcoholic beverages (except beer); alcoholic preparations for
making beverages; alcoholic fruit extracts.
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

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

شركة خليل حداد و اوالده/مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street : Fuhais Industrial Area ,
P.O.Box: 388, 19152

المدينة /الشارع الفحيص -المنطقة الصناعية  ،ص.ب,٣٨٨:
١٩١٥٢
ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨المدينة /الشارع الفحيص -المنطقة
الصناعية
الصنف
١٧٠٤٧٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

31/05/2020

Date of

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 city/street : Fuhais
Correspondence
Industrial Area
Trademark
170478
Class
33

Goods/Services
Alcoholic Drinks

264

Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Philip Morris Brands Sàrl
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel
Switzerland

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars;
cigarettes; cigarillos; tobacco for roll your own cigarettes; pipe
tobacco; chewing tobacco; snuff tobacco; kretek; snus; tobacco
substitutes, other than for medical purposes; electronic
cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated;
electronic devices (smokers' articles) and their parts for the
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes; smokers` articles;
cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; tobacco tins;
cigarette cases; ashtrays for smokers, pipes; pocket apparatus
for rolling cigarettes; lighters for smokers; matches.

:تاريخ ايداع الطلب

فيليب موريس براندز اس ايه ار ال
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل
: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
170661
Class
34

03/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٦٦١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ الخام أو المص ّنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار؛ السجائر؛ السيجار الرفيع؛ تبغ ماكينات اللف
اليدوية؛ تبغ الغليون؛ تبغ المضغ؛ تبغ السعوط؛ السجائر المصنوعة من مزيج التبغ
والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ بخالف ما ھو لألغراض الطبية؛ السجائر اإللكترونية؛ منتجات
التبغ التي يتم تسخينھا ؛ ألجھزة اإللكترونية )أدوات المدخنين( وأجزائھا بغرض تسخين
السجائر أو التبغ من أجل إطالق الھباء الجوي المحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛ محاليل
النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ مستلزمات المدخنين؛ ورق السجائر؛
 الغاليين؛ أدوات،أنابيب السجائر؛ فالتر السجائر؛ علب التبغ؛ علب السجائر؛ منافض السجائر
.الجيب للف السجائر؛ والعات للمدخنين؛ أعواد الثقاب

265

Date of

28/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
XL VAPE, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1506 W 228th Street, Torrance, California
90501, USA

Goods/Services
Smokeless tobacco; Rolling cigarette; Hand-rolled cigarette;
Filtered cigarette; Tobacco substitutes, not for medical
purposes; Tobacco for smokers; Flavoured tobacco; Cut
tobacco for SHISHA; Tobacco for cigarette; Tobacco containing
menthol; Tobacco containing menthol for tobacco pipes;
Tobacco leaf; Tobacco; Chewing tobacco; Cigars; Cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical purposes;
Cigarettes; Cigarillos; Herbs for smoking; Snuff; Cut tobacco;
Tobacco offal; Spittoons for smokers; Tobacco pipe pouches;
Asian long tobacco pipe; Hookah; Cigar cases, not of precious
metal; Cigarette holders, not of precious metal; Cigarette tube;
Cigar scissors; Ashtrays for smokers, not of precious metal;
Electronic tobacco pipes; Tobacco pipe cleaners; Electronic
hookah pouches; Cigarette cases, not of precious metal; Cigar
box; Cigar covers; Cigar humidors; Sheath for Asian long
tobacco pipe; Cigar humidifiers; Tobacco pipe containing
menthol; Tobacco pipe tamper; Atomizing tubes for smokeless
cigarette; Tips of yellow amber for cigar and cigarette holders;
Tobacco pouches; Cigarette tips; Tobacco pipes; Cigar cutters;
Cigar cases; Cigarette cases; Cigar holders; Pocket machines
for rolling cigarettes; Cigarette holders; Mouthpieces for
cigarette holders; Pipe cleaners for tobacco pipes; Pipe racks
for tobacco pipes; Tobacco jars; Cigarette tin; Snuff boxes;
Ashtrays for smokers; Spittoons for tobacco users; Humidors;
Oral vaporizers for smokers; Safety match; Yellow phosphorus
match; Matchboxes, not of metal; Paraffin matches; Sulfur
matches; Match holders, not of metal; Matches; Match holders;
Matchboxes; Lighters for cigar; Cigarette lighters; Cigarette
lighter covers; Cigarette lighters, other than for automobile use;
Liquid gas containers for use in cigarette lighters; Lighters for
smokers; Gas containers for cigar lighters; Firestones; Wicks
adapted for cigarette lighters; Butagas holder for use in
cigarette lighters; Butagas for smoking purpose; Filters;
Cigarette filter; Cigarette filters; Books of cigarette papers;
Absorbent paper for tobacco pipes; Cigarette paper; Filtering
filament bundle for cigarette; Flavourings, other than essential
oils, for tobacco; Flavourings, other than essential oils, for use
in electronic cigarettes; Electronic cigarette used as a
substitutes for traditional cigarette; Electronic cigarette cases;
Electronic cigar; Nicotine liquid for electronic cigarette;
Electronic cigarettes; Liquid solutions for use in electronic
cigarettes.
Priority claim: Claim Country: IN
Claim No.: 4219824
Claim Date: 28/06/2019

:تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،اكس ال فيب
امريكا
شركة اجنبية

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

،٩٠٥٠١  كاليفورنيا، تورانس، ستريت٢٢٨  دبليو١٥٠٦
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170448
Class
34

28/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٤٤٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ الخالي من الدخان؛ سجائر اللف؛ السجائر الملفوفة باليد؛ السجائر ذات الفالتر؛ بدائل
التبغ لغير الغايات الطبية؛ تبغ المدخنين؛ التبغ المن ّكه؛ التبغ غير المعبأ؛ تبغ السجائر؛ التبغ
الذي يحتوي على المنثول؛ التبغ الذي يحتوي على المنثول للغليون؛ ورق التبغ؛ التبغ؛ تبغ
المضغ؛ السيجار؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير الغايات الطبية؛ السجائر؛
السيجار الرفيع؛ أعشاب للتدخين؛ السعوط؛ التبغ المقطع؛ مخلفات التبغ؛ مباصق للمدخنين؛
أكياس تبغ الغليون؛ غليون التبغ اآلسيوي الطويل؛ األرجيلة؛ علب سيجار ليست من معادن
ثمينة؛ مباسم السجائر ليست من معادن ثمينة؛ أنابيب السجائر؛ مقصات السجائر؛ منافض
السجائر ليست من معادن ثمينة؛ غاليين التبغ اإللكترونية ؛ منظفات غاليين التبغ؛ أكياس
األرجيلة اإللكترونية؛ علب السجائر ليست من معادن ثمينة؛ علب السيجار؛ أغطية السيجار؛
حافظات السيجار ضد الرطوبة؛ أغطية غاليين التبغ اآلسيوية الطويلة؛ مرطبات السيجار؛ تبغ
الغاليين الذي يحتوي على المنثول؛ أدوات إطفاء الغاليين؛ أنابيب الترذيذ للسجائر بدون
دخان؛ أطراف من الكھرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر؛ أكياس تبغ؛ فالتر سجائر؛
غاليين التبغ؛ قطاعات سيجار؛ علب سيجار؛ علب السجائر؛ حماالت السيجار؛ آالت لف
السجائر التي توضع في الجيب؛ مباسم السجائر؛ مباسم حماالت السجائر؛ أدوات تنظيف
غاليين التبغ؛ مناصب غاليين التبغ؛ أوعية التبغ؛ علب حفظ السجائر؛ علب السعوط؛ منافض
السجائر؛ مباصق لمدخني التبغ؛ علب حفظ السيجار من الرطوبة؛ المبخرات الفموية
للمدخنين؛ أعواد الثقاب اآلمنة؛ أعواد الثقاب الفسفورية الصفراء؛ علب الثقاب غير المعدنية؛
أعواد ثقاب البارافين؛ أعواد ثقاب السلفور؛ حامالت أعواد الثقاب غير المعدنية؛ أعواد
الثقاب؛ حامالت أعواد الثقاب؛ علب الثقاب؛ والعات السيجار؛ والعات السجائر؛ أغطية
والعات السجائر؛ والعات السجائر عدا عن تلك المستخدمة للسيارات؛ علب الغاز السائل
المستخدم لوالعات السجائر؛ والعات للمدخنين؛ علب الغاز لوالعات السيجار؛ حجارة
الصوان؛ الفتائل المخصصة لوالعات السجائر؛ حماالت الغاز المستخدمة لوالعات السجائر؛
الغاز الستخدامات التدخين؛ الفالتر؛ فالتر السجائر؛ فالتر السجائر؛ دفاتر أوراق السجائر؛
ورق ماص لغاليين التبغ؛ ورق السجائر؛ حزم الخيوط لفلترة السجائر؛ النكھات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام مع التبغ؛ النكھات عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام في
السجائر االلكترونية؛ السجائر اإللكترونية المستخدمة كبدائل للسجائر التقليدية؛ علب السجائر
اإللكترونية؛ السيجار اإللكتروني؛ سائل النيكوتين للسجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛
.المحاليل السائلة لالستعمال في السجائر اإللكترونية

IN : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٢١٩٨٢٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٦/٢٨ :تاريخ االدعاء

266

Date of

28/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
XL VAPE, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1506 W 228th Street, Torrance, California
90501, USA

:تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،اكس ال فيب
امريكا
شركة اجنبية

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

،٩٠٥٠١  كاليفورنيا، تورانس، ستريت٢٢٨  دبليو١٥٠٦
الواليات المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170352
Class
34

28/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

Goods/Services
Smokeless tobacco; Rolling cigarette; Hand-rolled cigarette; Filtered
cigarette; Tobacco substitutes, not for medical purposes; Tobacco for
smokers; Flavoured tobacco; Cut tobacco for SHISHA; Tobacco for
cigarette; Tobacco containing menthol; Tobacco containing menthol for
tobacco pipes; Tobacco leaf; Tobacco; Chewing tobacco; Cigars;
Cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes;
Cigarettes; Cigarillos; Herbs for smoking; Snuff; Cut tobacco; Tobacco
offal; Spittoons for smokers; Tobacco pipe pouches; Asian long tobacco
pipe; Hookah; Cigar cases, not of precious metal; Cigarette holders, not
of precious metal; Cigarette tube; Cigar scissors; Ashtrays for smokers,
not of precious metal; Electronic tobacco pipes; Tobacco pipe cleaners;
Electronic hookah pouches; Cigarette cases, not of precious metal;
Cigar box; Cigar covers; Cigar humidors; Sheath for Asian long tobacco
pipe; Cigar humidifiers; Tobacco pipe containing menthol; Tobacco pipe
tamper; Atomizing tubes for smokeless cigarette; Tips of yellow amber
for cigar and cigarette holders; Tobacco pouches; Cigarette tips;
Tobacco pipes; Cigar cutters; Cigar cases; Cigarette cases; Cigar
holders; Pocket machines for rolling cigarettes; Cigarette holders;
Mouthpieces for cigarette holders; Pipe cleaners for tobacco pipes; Pipe
racks for tobacco pipes; Tobacco jars; Cigarette tin; Snuff boxes;
Ashtrays for smokers; Spittoons for tobacco users; Humidors; Oral
vaporizers for smokers; Safety match; Yellow phosphorus match;
Matchboxes, not of metal; Paraffin matches; Sulfur matches; Match
holders, not of metal; Matches; Match holders; Matchboxes; Lighters for
cigar; Cigarette lighters; Cigarette lighter covers; Cigarette lighters,
other than for automobile use; Liquid gas containers for use in cigarette
lighters; Lighters for smokers; Gas containers for cigar lighters;
Firestones; Wicks adapted for cigarette lighters; Butagas holder for use
in cigarette lighters; Butagas for smoking purpose; Filters; Cigarette
filter; Cigarette filters; Books of cigarette papers; Absorbent paper for
tobacco pipes; Cigarette paper; Filtering filament bundle for cigarette;
Flavourings, other than essential oils, for tobacco; Flavourings, other
than essential oils, for use in electronic cigarettes; Electronic cigarette
used as a substitutes for traditional cigarette; Electronic cigarette cases;
Electronic cigar; Nicotine liquid for electronic cigarette; Electronic
cigarettes; Liquid solutions for use in electronic cigarettes.
Priority claim: Claim Country: EG
Claim No.: 392436
Claim Date: 27/05/2019

الصنف

١٧٠٣٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ الخالي من الدخان؛ سجائر اللف؛ السجائر الملفوفة باليد؛ السجائر ذات
الفالتر؛ بدائل التبغ لغير الغايات الطبية؛ تبغ المدخنين؛ التبغ المن ّكه؛ التبغ غير
المعبأ؛ تبغ السجائر؛ التبغ الذي يحتوي على المنثول؛ التبغ الذي يحتوي على
المنثول للغليون؛ ورق التبغ؛ التبغ؛ تبغ المضغ؛ السيجار؛ السجائر التي تحتوي
على بدائل التبغ لغير الغايات الطبية؛ السجائر؛ السيجار الرفيع؛ أعشاب للتدخين؛
السعوط؛ التبغ المقطع؛ مخلفات التبغ؛ مباصق للمدخنين؛ أكياس تبغ الغليون؛
غليون التبغ اآلسيوي الطويل؛ األرجيلة؛ علب سيجار ليست من معادن ثمينة؛
مباسم السجائر ليست من معادن ثمينة؛ أنابيب السجائر؛ مقصات السجائر؛
منافض السجائر ليست من معادن ثمينة؛ غاليين التبغ اإللكترونية ؛ منظفات
غاليين التبغ؛ أكياس األرجيلة اإللكترونية؛ علب السجائر ليست من معادن ثمينة؛
علب السيجار؛ أغطية السيجار؛ حافظات السيجار ضد الرطوبة؛ أغطية غاليين
التبغ اآلسيوية الطويلة؛ مرطبات السيجار؛ تبغ الغاليين الذي يحتوي على
المنثول؛ أدوات إطفاء الغاليين؛ أنابيب الترذيذ للسجائر بدون دخان؛ أطراف من
الكھرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر؛ أكياس تبغ؛ فالتر سجائر؛ غاليين
التبغ؛ قطاعات سيجار؛ علب سيجار؛ علب السجائر؛ حماالت السيجار؛ آالت لف
السجائر التي توضع في الجيب؛ مباسم السجائر؛ مباسم حماالت السجائر؛ أدوات
تنظيف غاليين التبغ؛ مناصب غاليين التبغ؛ أوعية التبغ؛ علب حفظ السجائر؛
علب السعوط؛ منافض السجائر؛ مباصق لمدخني التبغ؛ علب حفظ السيجار من
الرطوبة؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ أعواد الثقاب اآلمنة؛ أعواد الثقاب
الفسفورية الصفراء؛ علب الثقاب غير المعدنية؛ أعواد ثقاب البارافين؛ أعواد
ثقاب السلفور؛ حامالت أعواد الثقاب غير المعدنية؛ أعواد الثقاب؛ حامالت أعواد
الثقاب؛ علب الثقاب؛ والعات السيجار؛ والعات السجائر؛ أغطية والعات
السجائر؛ والعات السجائر عدا عن تلك المستخدمة للسيارات؛ علب الغاز السائل
المستخدم لوالعات السجائر؛ والعات للمدخنين؛ علب الغاز لوالعات السيجار؛
حجارة الصوان؛ الفتائل المخصصة لوالعات السجائر؛ حماالت الغاز المستخدمة
لوالعات السجائر؛ الغاز الستخدامات التدخين؛ الفالتر؛ فالتر السجائر؛ فالتر
السجائر؛ دفاتر أوراق السجائر؛ ورق ماص لغاليين التبغ؛ ورق السجائر؛ حزم
الخيوط لفلترة السجائر؛ النكھات عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام مع التبغ؛
النكھات عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ السجائر
اإللكترونية المستخدمة كبدائل للسجائر التقليدية؛ علب السجائر اإللكترونية؛
السيجار اإللكتروني؛ سائل النيكوتين للسجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛
.المحاليل السائلة لالستعمال في السجائر اإللكترونية

EG : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣٩٢٤٣٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٢٧ :تاريخ االدعاء

267

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.: 18061947
Claim Date: 07/05/2019
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (BANANAS)if used 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
170357
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٣٥٧

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
١٨٠٦١٩٤٧ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
(BANANAS) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه

268

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.: 18061939
Claim Date: 07/05/2019
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (STRAWBERRY)if used 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
170356
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٣٥٦

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
١٨٠٦١٩٣٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
( بمعزل عن العالمهSTRAWBERRY)

269

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.: 18061940
Claim Date: 07/05/2019
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (APPLE)if used 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
170345
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٣٤٥

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
١٨٠٦١٩٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
( بمعزلAPPLE) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه

270

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.: 18061937
Claim Date: 07/05/2019
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (CITRUS)if used 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
170344
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٣٤٤

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
١٨٠٦١٩٣٧ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
(CITRUS) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه

271

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.: 18061935
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
170510
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٥١٠

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
١٨٠٦١٩٣٥ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء

272

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.: 18061932
Claim Date: 07/05/2019
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (BLUEBERRY)if used 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
170343
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٣٤٣

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
١٨٠٦١٩٣٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهBLUEBERRY)

273

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.: 18061925
Claim Date: 07/05/2019
The applicant undertakes to use the subject trademark only in
combination with the trademark "LOGIC" No. 167876 registered
in his name in Jordan.

: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
170509
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٥٠٩

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
١٨٠٦١٩٢٥ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
١٦٧٨٧٦  رقمLOGIC ا إن مقدم الطلب يتعھد باستعمال ھذه العالمة بالتآلف مع عالمته
المسجلة باسمه في األردن

274

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.: 18061941
Claim Date: 07/05/2019
The applicant undertakes to use the subject trademark only in
combination with the trademark "LOGIC" No. 167876 registered
in his name in Jordan.

: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
170465
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٤٦٥

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
١٨٠٦١٩٤١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
١٦٧٨٧٦  رقمICLOG إن مقدم الطلب يتعھد باستعمال ھذه العالمة بالتآلف مع عالمته
المسجلة باسمه في األردن

275

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.: 18061944
Claim Date: 07/05/2019
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (MELON )if used 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
170405
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٤٠٥

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
١٨٠٦١٩٤٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
( MELON) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه

276

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.: 18061945
Claim Date: 07/05/2019
The applicant undertakes to use the subject trademark only in
combination with the trademark "LOGIC" No. 167876 registered
in his name in Jordan

: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
170351
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٣٥١

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
١٨٠٦١٩٤٥ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
١٦٧٨٧٦  رقمLOGIC إن مقدم الطلب يتعھد باستعمال ھذه العالمة بالتآلف مع عالمته
المسجلة باسمه في األردن

277

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.: 18061946
Claim Date: 07/05/2019
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (CHAI !)if used 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
170358
Class
34

10/11/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٣٥٨

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
١٨٠٦١٩٤٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٥/٠٧ :تاريخ االدعاء
 !( بمعزلCHAI) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه

278

Date of

12/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Company Mohammed
Radwan Ail Momeni and
His Son
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al Zarqaa/Shaker Neighborhood /St Abu
Musa Ash'ari , Alzarqa, P.O.Box: 11142,
13118
Applicant for
P.O.Box 11142 -13118 Al Zarqaa/Shaker
Correspondence
Neighborhood /St Abu Musa Ash'ari
Trademark
170621
Class
34

Goods/Services
Tobacco rolls, tobacco, tobacco smoke

12/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد رضوان علي المومني وولده

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

،  الزرقاء، ش ابو موسى االشعري/ حي شاكر/ الزرقاء
١٣١١٨ ,١١١٤٢:ب.ص
ش ابو موسى/ حي شاكر/  الزرقاء١٣١١٨ -١١١٤٢ ب.ص
االشعري
34
الصنف
١٧٠٦٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دخان توباغو, معسل, لفائف السجائر

279

Date of

09/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nikolay Ivanov Kolev
Nationality
: BULGARIA
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address 102, Kniaz Boris I Street, Sofia 1000,
Bulgaria

Goods/Services
cigarettes
The registration of this trademark should be in red, grey, black
and white colors according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

نيكوالي ايفانوف كوليف
بلغاريا
فرد

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

 بلغاريا،١٠٠٠  صوفيا، ستريت١  كنياز بوريس،١٠٢

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170467
Class
34

09/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٤٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر والرمادي واألسود واألبيض وذلك
.بموجب النموذج المودع مع الطلب

280

Date of

10/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Philip Morris Brands Sàrl
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel
Switzerland

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for
inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic
cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes,
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 34529
Claim Date: 14/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

فيليب موريس براندز اس ايه ار ال
سويسرا
شركة اجنبية

:اسم طالب التسجيل
: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
170443
Class
34

10/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٤٤٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر والسيجار القصير والتبغ الخاص
للف السجائر الخاص بك وتبغ الغليون والتبغ القابل للمضغ والسعوط والسجائر المصنوعة
من مزيج من التبغ والنكھات؛ مسحوق التبغ الرطب؛ بدائل التبغ )ألغراض غير طبية(؛
السجائر االلكترونية؛ منتجات التبغ ألغراض التسخين؛ المعدات االلكترونية وقطعھا من أجل
تسخين السجائر أو التبغ من أجل أن يقوم بإطالق دخان يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛
حلول النيكوتين السائل لإلستخدام في السجائر اإللكترونية؛ مواد المدخنين وورق السجائر
وأنابيب السجائر وفالتر السجائر وعلب السجائر ومحافظ السجائر والمنافض والغاليين
.ومعدات الجيب للف السجائر والوالعات وأعواد الثقاب

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣٤٥٢٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/١٤ :تاريخ االدعاء
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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

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid
products included in class 34; devices for extinguishing heated
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 34551
Claim Date: 20/11/2019

: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
170446
Class
34

18/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٤٤٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخام أو المص ّنع؛،المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجھزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
، تبغ ماكينات اللف اليدوية، السيجار الرفيع، والسجائر، بما في ذلك السيجار،منتجات التبغ
 السجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛، تبغ السعوط، تبغ المضغ،تبغ الغليون
 بما في ذلك ورق وأنابيب،السعوط؛ بدائل التبغ )لغير األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين
 أدوات الجيب للف، الغاليين، علب ومنافض السجائر، علب التبغ، فالتر السجائر، السجائر
 أجھزة،  منتجات التبغ التي يتم تسخينھا، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
إلكترونية وقطعھا لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجھزة اإللكترونية
 منتجات التبغ، الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ وأجھزة التبخير بالفم للمدخنين
وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة
؛ األجھزة إلطفاء السجائر المسخنة والسيجار باإلضافة إلى٣٤  في الفئة،سابقا المتضمنة
.أعواد التبغ المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣٤٥٥١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٢٠ :تاريخ االدعاء
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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

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid
products included in class 34; devices for extinguishing heated
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 34284
Claim Date: 16/09/2019

: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
170437
Class
34

18/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٤٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخام أو المص ّنع؛،المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجھزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
، تبغ ماكينات اللف اليدوية، السيجار الرفيع، والسجائر، بما في ذلك السيجار،منتجات التبغ
 السجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛، تبغ السعوط، تبغ المضغ،تبغ الغليون
 بما في ذلك ورق وأنابيب،السعوط؛ بدائل التبغ )لغير األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين
 أدوات الجيب للف، الغاليين، علب ومنافض السجائر، علب التبغ، فالتر السجائر، السجائر
 أجھزة،  منتجات التبغ التي يتم تسخينھا، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
إلكترونية وقطعھا لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجھزة اإللكترونية
 منتجات التبغ، الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ وأجھزة التبخير بالفم للمدخنين
وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة
؛ األجھزة إلطفاء السجائر المسخنة والسيجار باإلضافة إلى٣٤  في الفئة،سابقا المتضمنة
.أعواد التبغ المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣٤٢٨٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/١٦ :تاريخ االدعاء
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Date of

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

British American Tobacco
(Brands) Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, DE 19808-1674

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.
Special condition: Claim of right to the colors red, white and
gold

:تاريخ ايداع الطلب

بريتيش أميريكان توباكو)براندز( انك

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 دي إي، ويلمنغتن،١٠٠  سويت، ليتل فولز درايف٢٥١
١٦٧٤-١٩٨٠٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170562
Class
34

21/01/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
34

الصنف

١٧٠٥٦٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينھا
 المطالبة بحق خاص على األلوان األحمر واألبيض والذھبي:اشتراطات خاصة
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Date of

11/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

British American Tobacco
(Brands) Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, DE 19808-1674, United States
of America

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.

:تاريخ ايداع الطلب

.بريتيش أميريكان توباكو (براندز )إنك

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 دي إي، ويلمنغتن،١٠٠  سويت، ليتل فولز درايف٢٥١
 الواليات المتحدة االمريكية،١٦٧٤-١٩٨٠٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170565
Class
34

11/02/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
34

الصنف

١٧٠٥٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينھا
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد حسين رباح

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

لبنان
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mohammad Houssein
Rabah
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Al Hazmieh ( Center Kassis), 1st Floor
Lebanon

الحازمية ) سنتر قسيس(  ،الطابق األول لبنان

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٨٥

03/03/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ الخام أو المص ّنع؛ السجائر والسيجار والسيجار الرفيع وتبغ التدخين والمضغ؛
القداحات؛ أعواد الثقاب

Applicant for
Correspondence

34

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170485
Class
34

Trademark

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; cigarettes, cigars, cigarillos,
smoking and chewing tobacco; lighters; matches
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تاريخ ايداع الطلب:

10/03/2020

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

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
34
الصنف
١٧٠٦٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ ،السجائر ،السيجار ،السعوط ،أوراق السجائر ،غاليين التبغ ليست من المعادن النفيسة،
فالتر)مرشحات( السجائر ،علب السجائر ليست من المعادن النفيسة ،أكياس تبغ ،والعات
السجائر ليست من معادن نفيسة ،أعواد الثقاب ،منظفات غاليين التبغ ،منافض السجائر
ليست من المعادن النفيسة ،قطاعات سيجار.

10/03/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170603
Class
34

Trademark

Goods/Services
Tobacco; Cigarettes; Cigars; Snuff; Cigarette papers; Tobacco
pipes, not of precious metal; Cigarette filters; Cigarette cases,
not of precious metal; Tobacco pouches; Cigarette lighters, not
of precious metal; Matches; Tobacco pipe cleaners; Ashtrays
for smokers, not of precious metal; Cigar cutters.
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Date of

26/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

26/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

جوردن للتبغ والسجائر

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

Jordan for tobacco and
cigarettes
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Shmaisani - Abdalhameed Sharaf street Complex 89, P.O.Box: 17085, 11195

، شارع عبد الحميد شرف- الشميساني- عمان
١١١٩٥ ,١٧٠٨٥:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 17085 -11195 Shmaisani Correspondence
Abdalhameed Sharaf street - Complex 89
Trademark
170555
Class
34

 شارع عبدالحميد-  الشميساني١١١٩٥ -١٧٠٨٥ ب.ص
٨٩  عمارة- شرف
الصنف
١٧٠٥٥٥

Goods/Services
cigarette cases , cigar cases , cigarette paper , cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical purposes ,
cigarillos , liquid solutions for use in electronic cigarettes ,
flavorings, other than essential oils, for tobacco , matches ,
cigarettes , tobacco jars , electronic cigarettes , cigarette tips ,
tobacco pouches , tobacco , cigars , books of cigarette papers ,

34

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 لغير، السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ,  ورق السجائر,  علب سيجار, علب السجائر
,  المحاليل السائلة المستخدمة في السجائر األلكترونية,  السيجار الرفيع, الغايات الطبية
,  أوعية التبغ,  السجائر,  أعواد الثقاب,  من اجل التبغ، عدا عن الزيوت العطرية،النكھات
,  دفاتر أوراق السجائر,  السيجار,  التبغ,  أكياس تبغ,  فالتر سجائر, السجائر اإللكترونية
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Date of

15/06/2020

15/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االياد لالستثمار التجاري

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩٤ ,٩٤١٩٩٩:ب. ص،  شارع زھران/عمان

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

 شارع زھران/ عمان١١١٩٤ -٩٤١٩٩٩ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Ayad for Commercial
Investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / zahran street , P.O.Box: 941999,
11194
Applicant for
P.O.Box 941999 -11194 amman / zahran
Correspondence
street
Trademark
170693
Class
34

Goods/Services
tobacco and tobacco bags and cigarette holders, are not of
precious metals, cigarette paper, cigars and humidors

34

الصنف

١٧٠٦٩٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ واكياس التبغ ومباسم السجائر ليست من معادن نفيسة وورق السجائر والسيجار
وصناديق ترطيب التبغ
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Date of

11/08/2020

Applicant Name:

Jar Company for the
manufacture and
production of molasses
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al jezeh, P.O.Box:
930619, 11193
Applicant for
P.O.Box 930619 -11193 city/street
Correspondence
amman/al jezeh
Trademark
170641
Class
34

Goods/Services
molasses

11/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة جار لصناعة وانتاج المعسل

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

,٩٣٠٦١٩:ب. ص، الجيزة/عمان

الجيزة/عمان
34

الصنف

الشارع/المدينة
١١١٩٣

الشارع/ المدينة١١١٩٣ -٩٣٠٦١٩ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٦٤١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المعسل
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تاريخ ايداع الطلب:

14/05/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة عبد الرزاق فھمي عابدين وشركاه .

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

االردن
توصية
عمان  -الصويفية  ،عمان  ،ص.ب١١١١٨ ,٢٠٠٣٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٢٠٠٣٤عمان  -الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦١٥

اعالن الجريدة الرسمية

14/05/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دعاية واعالن  -لصق االعالنات  -وكاالت االسيراد والتصدير -اعالنات تلفزيونة
.

Abd Al-Razq Fahmi Abdin
& Co .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Swiefieh , amman, P.O.Box:
20034, 11118

35

Applicant for
P.O.Box 20034 -11118 Amman - Swiefieh
Correspondence
Trademark
170615
Class
35

Goods/Services
 — Advertising — bill-posting — Import-export agenciestelevision advertising.

291

Date of

22/08/2019

اعالن الجريدة الرسمية

22/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

اويل كوربوريشن- اس
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
S-Oil Corporation
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), Mapogu, Seoul, Republic of Korea

، سيوؤل، جو- مابو،( دونج-  )جونجدوك١٩٢  رو- بيكبيوم
جمھورية كوريا

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
170331
Class
35

Goods/Services
Import-export agencies; sales promotion for others;
administrative processing of purchase orders; marketing;
demonstration of goods; business intermediary and advisory
services; retail store services featuring liquid fuels.
The registration of this trademark should be in yellow and
green 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 "Goodoil" whenever
appearing differently or separately from the mark.

35

الصنف

١٧٠٣٣١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات المعالجة
اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات التسويق؛ خدمات عرض البضائع؛ خدمات وساطة األعمال
.وتقديم النصائح؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتميز بالوقود السائل
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األصفر واألخضر وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
" عندماGoodoil"  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

23/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170366
Class
35

23/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.اوث انك
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٢٠١٦٦  فيرجينيا، دولز، ايه او ال واي٢٢٠٠٠
المتحدة االميركية
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

Goods/Services
Advertising; business management; business administration; office
functions; advertising and promotional services for others, namely,
placing advertisements and promotional displays for others in electronic
sites accessed via computer networks; dissemination of advertising
matter, namely, providing advertising and graphic, multimedia and
interactive images through computer networks for use on personal home
pages; promoting the goods and services of others by means of operating
an online shopping mall with links to the retail web sites of others;
providing information via the internet regarding the goods and services of
others in the nature of a buyers' guide; provision of online price
comparison services; compilation of online business directories;
providing an online commercial and residential information directory on
the internet; providing online directory information services also featuring
hyperlinks to other websites; business consulting and technical
assistance regarding the operating, managing, advertising, and marketing
of websites for others; business consulting services; business marketing
consultation in the field of online commerce websites; general business
networking referral services, namely, promoting the goods and services of
others by passing business leads and referrals; providing information
regarding coupons provided by others; providing consumer product
information via the internet; electronic calendaring and reminder services
for business purposes rendered via computer networks for organizing and
recording appointments and events in the nature of a website with features
to organize appointments, reminders, and dates; administration of loyalty
programs involving discounts or incentives; administration of sales
promotion incentive programs; administration of incentive programs using
mobile application; production of video recordings for advertising
purposes; advertising; providing market information on goods; word
processing; systemization of information into computer databases;
auctioneering; rental of advertising space; rental of online advertising
banners; provision of an online marketplace for buyers and sellers of
goods and services; providing a searchable online advertising guide
featuring the goods and services of online vendors, advertising the goods
and services of online vendors via a searchable online guide, providing
online marketplaces for sellers of goods and or services, presentation of
goods on communication media, for retail purposes, arranging commercial
transactions, for others, via online shops; online retail services connected
with the sale of downloadable digital music; online retail services
connected with the sale of downloadable digital music; arranging
subscriptions to telecommunication services for others; intermediary
services for purchase and sale of goods; providing intermediary services
for goods exchange via the internet; business administration of consumer
loyalty programs; consumer loyalty services for commercial, promotional
and/or advertising purposes; providing incentive awards programs for
customers; processing of computerised data.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078382
Claim Date: 09/08/2019

١٧٠٣٦٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير
شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية ؛ خدمات االعالن والخدمات
 وضع اإلعالنات والعروض الترويجية لآلخرين: تحديدا،الترويجية لالخرين
في المواقع اإللكترونية التي يتم الوصول إليھا عبر شبكات الحاسوب؛ خدمات
 الوسائط المتعددة والصور: تحديدا: تحديدا،نشر مواد الدعاية واإلعالن
التفاعلية من خالل شبكات الحاسوب لالستخدام على الصفحات الرئيسية
الشخصية؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عن طريق تشغيل مركز للتسوق
عبر اإلنترنت مع روابط لمواقع البيع بالتجزئة على اإلنترنت لآلخرين؛ توفير
المعلومات عبر اإلنترنت فيما يتعلق بالسلع والخدمات لآلخرين على شكل
دليل المشترين؛ توفير خدمات مقارنة األسعار عبر اإلنترنت؛ تجميع أدلة
األعمال التجارية عبر اإلنترنت؛ توفير دليل المعلومات التجارية والسكنية عبر
اإلنترنت على شبكة اإلنترنت؛ توفير خدمات معلومات الدليل عبر اإلنترنت
والتي تتميز أيضًا باالرتباطات التشعبية لمواقع إلكترونية أخرى؛ استشارات
 خدمات الدعاية،األعمال والمساعدة الفنية فيما يتعلق بالتشغيل واإلدارة
واإلعالن وتسويق المواقع اإللكترونية لآلخرين؛ خدمات استشارات األعمال؛
استشارات التسويق التجاري في مجال المواقع اإللكترونية للتجارة
 الترويج للسلع: تحديدا،اإللكترونية؛ خدمات اإلحالة لشبكات األعمال العامة
والخدمات لآلخرين عن طريق تمرير ريادات العمل واإلحاالت؛ توفير
المعلومات المتعلقة بالقسائم المقدمة من قبل اآلخرين؛ توفير معلومات المنتج
المستھلك عبر اإلنترنت؛ خدمات التقويم اإللكتروني والتذكير ألغراض العمل
المقدمة عبر شبكات الحاسوب لتنظيم وتسجيل المواعيد واألحداث على شكل
موقع إلكتروني مع ميزات لتنظيم المواعيد ورسائل التذكير والتواريخ؛ إدارة
برامج الوالء وتتضمن التخفيضات أو الحوافز؛ تولي وتسيير البرامج
التحفيزية للترويج للمبيعات؛ إدارة برامج الحوافز باستخدام تطبيقات األجھزة
المحمولة؛ إنتاج تسجيالت الفيديو ألغراض الدعاية؛ خدمات الدعاية
واإلعالن؛ توفير معلومات السوق بخصوص البضائع؛ معالجة النصوص؛
خدمات تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ خدمات البيع بالمزاد
العلني؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ تأجير الفتات إعالنية على اإلنترنت؛
خدمات توفير أسواق عبر االنترنت للمشترين والباعة للبضائع والخدمات؛
توفير دليل لإلعالن عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه يعرض السلع والخدمات
 اإلعالن عن سلع وخدمات البائعين عبر اإلنترنت من،للبائعين عبر اإلنترنت
 توفير األسواق عبر اإلنترنت،خالل دليل يمكن البحث فيه عبر اإلنترنت
 عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات، أو الخدمات/ لبائعي السلع و
 تنظيم التعامالت التجارية لآلخرين عبر المحالت التجارية عبر،البيع بالتجزئة
اإلنترنت؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتصلة ببيع الموسيقى
الرقمية القابلة للتحميل؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتصلة ببيع
الموسيقى الرقمية القابلة للتحميل؛ تنظيم االشتراكات بخدمات االتصاالت
بعيدة المدى لآلخرين؛ خدمات الوساطة لشراء وبيع البضائع؛ تقديم خدمات
الوساطة لتبادل البضائع عبر اإلنترنت؛ إدارة األعمال لبرامج والء المستھلك؛
أو اإلعالنية؛/ الغايات الترويجية و،خدمات والء الزبائن للغايات التجارية
.تقديم برامج جوائز الحوافز للعمالء؛ معالجة البيانات المحوسبة

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٨٩

الصنف

35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات
الوظائف المكتبية ؛ خدمات االعالن والخدمات الترويجية لالخرين ،تحديدا :وضع اإلعالنات
والعروض الترويجية لآلخرين في المواقع اإللكترونية التي يتم الوصول إليھا عبر شبكات
الحاسوب؛ خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن ،تحديدا :تحديدا :الوسائط المتعددة والصور
التفاعلية من خالل شبكات الحاسوب لالستخدام على الصفحات الرئيسية الشخصية؛ الترويج
لسلع وخدمات اآلخرين عن طريق تشغيل مركز للتسوق عبر اإلنترنت مع روابط لمواقع البيع
بالتجزئة على اإلنترنت لآلخرين؛ توفير المعلومات عبر اإلنترنت فيما يتعلق بالسلع والخدمات
لآلخرين على شكل دليل المشترين؛ توفير خدمات مقارنة األسعار عبر اإلنترنت؛ تجميع أدلة
األعمال التجارية عبر اإلنترنت؛ توفير دليل المعلومات التجارية والسكنية عبر اإلنترنت على
شبكة اإلنترنت؛ توفير خدمات معلومات الدليل عبر اإلنترنت والتي تتميز أيضًا باالرتباطات
التشعبية لمواقع إلكترونية أخرى؛ استشارات األعمال والمساعدة الفنية فيما يتعلق بالتشغيل
واإلدارة ،خدمات الدعاية واإلعالن وتسويق المواقع اإللكترونية لآلخرين؛ خدمات استشارات
األعمال؛ استشارات التسويق التجاري في مجال المواقع اإللكترونية للتجارة اإللكترونية؛
خدمات اإلحالة لشبكات األعمال العامة ،تحديدا :الترويج للسلع والخدمات لآلخرين عن طريق
تمرير ريادات العمل واإلحاالت؛ توفير المعلومات المتعلقة بالقسائم المقدمة من قبل اآلخرين؛
توفير معلومات المنتج المستھلك عبر اإلنترنت؛ خدمات التقويم اإللكتروني والتذكير ألغراض
العمل المقدمة عبر شبكات الحاسوب لتنظيم وتسجيل المواعيد واألحداث على شكل موقع
إلكتروني مع ميزات لتنظيم المواعيد ورسائل التذكير والتواريخ؛ إدارة برامج الوالء وتتضمن
التخفيضات أو الحوافز؛ تولي وتسيير البرامج التحفيزية للترويج للمبيعات؛ إدارة برامج
الحوافز باستخدام تطبيقات األجھزة المحمولة؛ إنتاج تسجيالت الفيديو ألغراض الدعاية؛
خدمات الدعاية واإلعالن؛ توفير معلومات السوق بخصوص البضائع؛ معالجة النصوص؛
خدمات تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ خدمات البيع بالمزاد العلني؛ تأجير
المساحات اإلعالنية؛ تأجير الفتات إعالنية على اإلنترنت؛ خدمات توفير أسواق عبر االنترنت
للمشترين والباعة للبضائع والخدمات؛ توفير دليل لإلعالن عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه
يعرض السلع والخدمات للبائعين عبر اإلنترنت ،اإلعالن عن سلع وخدمات البائعين عبر
اإلنترنت من خالل دليل يمكن البحث فيه عبر اإلنترنت ،توفير األسواق عبر اإلنترنت لبائعي
السلع و  /أو الخدمات ،عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة ،تنظيم
التعامالت التجارية لآلخرين عبر المحالت التجارية عبر اإلنترنت؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر
اإلنترنت المتصلة ببيع الموسيقى الرقمية القابلة للتحميل؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت
المتصلة ببيع الموسيقى الرقمية القابلة للتحميل؛ تنظيم االشتراكات بخدمات االتصاالت بعيدة
المدى لآلخرين؛ خدمات الوساطة لشراء وبيع البضائع؛ تقديم خدمات الوساطة لتبادل البضائع
عبر اإلنترنت؛ إدارة األعمال لبرامج والء المستھلك؛ خدمات والء الزبائن للغايات التجارية،
الغايات الترويجية و/أو اإلعالنية؛ تقديم برامج جوائز الحوافز للعمالء؛ معالجة البيانات

23/09/2019

Date of

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170389
Class
35

Goods/Services
;Advertising; business management; business administration
office functions; advertising and promotional services for
others, namely, placing advertisements and promotional
displays for others in electronic sites accessed via computer
networks; dissemination of advertising matter, namely,
providing advertising and graphic, multimedia and interactive
images through computer networks for use on personal home
pages; promoting the goods and services of others by means
of operating an online shopping mall with links to the retail
web sites of others; providing information via the internet
regarding the goods and services of others in the nature of a
;buyers' guide; provision of online price comparison services
compilation of online business directories; providing an online
commercial and residential information directory on the
internet; providing online directory information services also
featuring hyperlinks to other websites; business consulting
and technical assistance regarding the operating, managing,
advertising, and marketing of websites for others; business
consulting services; business marketing consultation in the
field of online commerce websites; general business
networking referral services, namely, promoting the goods and
;services of others by passing business leads and referrals
;providing information regarding coupons provided by others
;providing consumer product information via the internet
electronic calendaring and reminder services for business
purposes rendered via computer networks for organizing and
recording appointments and events in the nature of a website
;with features to organize appointments, reminders, and dates
administration of loyalty programs involving discounts or
incentives; administration of sales promotion incentive
programs; administration of incentive programs using mobile
application; production of video recordings for advertising
;purposes; advertising; providing market information on goods
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word processing; systemization of information into computer
databases; auctioneering; rental of advertising space; rental of
online advertising banners; provision of an online marketplace
for buyers and sellers of goods and services; providing a
searchable online advertising guide featuring the goods and
services of online vendors, advertising the goods and services
of online vendors via a searchable online guide, providing
online marketplaces for sellers of goods and or services,
presentation of goods on communication media, for retail
purposes, arranging commercial transactions, for others, via
online shops; online retail services connected with the sale of
downloadable digital music; online retail services connected
with the sale of downloadable digital music; arranging
subscriptions to telecommunication services for others;
intermediary services for purchase and sale of goods;
providing intermediary services for goods exchange via the
internet; business administration of consumer loyalty
programs; consumer loyalty services for commercial,
promotional and/or advertising purposes; providing incentive
awards programs for customers; processing of computerised
data.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078381
Claim Date: 09/08/2019

.المحوسبة

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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Date of

30/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Pandora A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Havneholmen 17-19 1561 Copenhagen V,
Denmark

Goods/Services
Retail sales, retail sale operations, wholesale, promotion and
online retail sales and wholesale [Internet] in relation to jewelry,
watches, jewelry cases and other fashion accessories;
wholesale and retail store services relating to jewelry and other
fashion accessories; online wholesale and retail store services
relating to jewelry and other fashion accessories; business
consultancy, assistance and advice and business consultancy
and assistance in establishing retail points of sale; business
consultancy and assistance relating to starting and running a
franchise; assistance in business management within the
framework of a franchise contract; providing assistance in the
field of product commercialization within the framework of a
franchise contract; administration of consumer loyalty
programs.

:تاريخ ايداع الطلب

أس/باندورا إيه
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدانمارك، كوبنھافن في١٥٦١ ،١٩-١٧ ھافنھولمين

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170371
Class
35

30/09/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠٣٧١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة وعمليات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة وخدمات الترويج والبيع
بالتجزئة وبالجملة إلكترونيا )عبر اإلنترنت( فيما يتع ّلق بالمجوھرات وساعات اليد وعلب
المجوھرات وغيرھا من إكسسوارات الموضة؛ خدمات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة المتعلقة
بالمجوھرات وغيرھا من إكسسوارات الموضة؛ خدمات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة
إلكترونيا لما يتع ّلق بالمجوھرات وغيرھا من إكسسوارات الموضة؛ خدمات تقديم االستشارات
في مجال األعمال وخدمات تقديم المساعدة والنصائح واستشارات األعمال والمساعدة في
تأسيس نقاط البيع بالتجزئة؛ خدمات تقديم االستشارات والمساعدة لألعمال التجارية المتعلقة
ببدء وإدارة االمتياز التجاري؛ المساعدة في إدارة األعمال ضمن إطار عقود االمتياز؛ خدمات
توفير المساعدة في مجال التسويق التجاري للمنتج ضمن إطار عقود االمتياز؛ إدارة برامج
والء المستھلكين
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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

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/2019/29116
Claim Date: 10/04/2019

: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
170488
Class
35

08/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠٤٨٨

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
 تكنولوجيا المعلومات والمعامالت التجارية،وإجراء المعارض التجارية في مجال الحاسوب
اإللكترونية عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ خدمات االستشارات التجارية للذكاء االصطناعي؛
،(خدمات استشارات األعمال ألنظمة الحاسوب التي تدمج معالجة اللغات الطبيعية )ان ال بيه
 استرجاع المعلومات )آي ار( والتعلم اآللي )ام ال( القادر على،(اللغويات الحاسوبية )سي ال
فھم االستعالمات البشرية العامة وصياغة االستجابات؛ تحليل وتجميع بيانات العمل؛ تنظيم
البيانات في قواعد بيانات الحاسوب

MU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
MU/M /٢٠١٩/٢٩١١٦رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

27/10/2019

اسم طالب التسجيل:

عيسى خليل احمد سكارده

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -ابو علندا  ،ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٧٩٨١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٧٩٨١عمان -ابو علندا

رقم العالمة التجارية

١٧٠٥٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المفروشات واالدوات المنزليه واللحف والبياضات والكھربائيات,العاب
واالعالن,التسويق االلكتروني،االستيراد والتصدير

اعالن الجريدة الرسمية

27/10/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

ahmad khaleel ahmad
sakardeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -abu alanda , P.O.Box: 927981,
11190

35

Applicant for
P.O.Box 927981 -11190 amman -abu
Correspondence
alanda
Trademark
170508
Class
35

Goods/Services
Furniture trade,household appliances,quilts,linens and electrical
appliances,advertising,e-marketing,import and export
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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 ELEKTRONIK
MAGAZACILIK VE TIC.
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
170625
Class
35
35
الصنف
١٧٠٦٢٥

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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26/11/2019

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

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

Applicant Name:
BEL
بي اي ال
Nationality
: FRANCE
فرنسا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address 2, allée de Longchamp, 92150 Suresnes,
 ،٢اليه دو لونشو  ٩٢١٥٠ ،سيورين ،فرنسا
France
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ Prince
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170420
Class
35
35
الصنف
١٧٠٤٢٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بيع المواد الغذائية؛ البيع بالجملة والتجزئة للبيض والحليب بكافة أشكاله
والزبدة والقشدة واألجبان وأصناف األجبان واللبن وبروتينات الحليب ومصل اللبن
ومنتجات الحليب األخرى والمشروبات التي أساسھا الحليب والفواكه والخضراوات
المحفوظة والمجففة والمطبوخة والمجمدة والجاھزة والمواد الھالمية والمَربيات
والفواكه المطبوخة بالسكر وھريس الفواكه ومربى الفواكه والفواكه المغطاة بالسكر
والفواكه المثلجة والفواكه المجففة والفواكه المجمدة والوجبات الخفيفة التي أساسھا
الفاكھة وجوز الھند المجفف والزبيب وقشور الفواكه وسلطات الفواكه وشراب الفواكه
ولب الفواكه وشرائح الفواكه والفواكه المحفوظة في الكحول والفاكھة القابلة للدھن
واللبن ومشروبات اللبن وألبان الفواكه واأللبان المنكھة واللبن المصفى والقھوة
والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة االصطناعية والدقيق
والمستحضرات المعدة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات القابلة
لألكل والعسل والدبس والملح والخردل والبھارات والثلج )الماء المثلج( والعصيدة التي
أساسھا الحليب لألكل واللبن المجمد والثلج القابل لألكل ومسحوق الخبيز والخميرة
والخل والصلصات )التوابل(؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر
الطلب البريدي؛ خدمات إعالنات الراديو والتلفاز؛ خدمات رعاية الدعايات؛ خدمات
البحث عن الرعاة؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات اإلعالن والتسويق والترويج عبر
البريد المباشر؛ خدمات توزيع المنتجات ألغراض الدعاية والترويج؛ خدمات الترويج
التجاري وخدمات الترويج للمبيعات؛ خدمات عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات
البيع بالتجزئة؛ خدمات التسويق؛ خدمات إدارة وتنظيم حمالت التواصل )التسويق(؛
خدمات تنظيم وعقد المؤتمرات والمنتديات والندوات والحلقات الدراسية المھنية أو غير
المھنية وخدمات المعارض التجارية أو المعارض أو العروض لألغراض التجارية أو
اإلعالنية؛ خدمات نشر النصوص والبيانات والصور التجارية و  /أو الدعاية؛ تقديم
المعلومات واالستفسارات التجارية؛ خدمات العالقات العامّة؛ خدمات اإلدارة التجارية؛
تقديم المساعدة في مجال إدارة األعمال أو في مجال المھام التجارية لشركة تجارية أو
صناعية؛ تقديم الخدمات االستشارية فيما يتعلق بإدارة شؤون الموظفين؛ خدمات
دراسات األسواق؛ خدمات استطالع اآلراء؛ خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر
شبكات الحاسوب؛ خدمات تأجير وقت الدعاية واإلعالن في وسائل االتصال؛ خدمات
تحرير ونشر النصوص الدعائية؛ خدمات توظيف الموظفين؛ خدمات نشر مواد الدعاية
واإلعالن؛ خدمات إصدار الفواتير؛ خدمات الرعاية )اإلعالن(.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٦٣٣ ٥٥٥ ٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/٢٩ :
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االخضر الغامق واالخضر الفاتح وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Goods/Services
Selling of foodstuffs; Retailing or wholesaling of eggs, milk in forms
of all kinds, butter, cream, cheese and specialty cheeses, yoghurts,
milk proteins and whey and other milk products, milk-based
beverages, preserved, dried, cooked, frozen and prepared fruits and
vegetables, jellies, jams, compotes, fruit purées, marmalade,
crystallised fruits, frosted fruits, dried fruit, iced fruits, fruit-based
snack food, dried coconuts, raisins, fruit peel, fruit salads, fruits in
syrup, fruit pulp, fruit slices, fruit preserved in alcohol, fruit
spreads, yoghurts, yoghurt drinks, fruit yoghurts and flavoured
yoghurts, strained yoghurts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour, preparations made from cereals, bread,
pastries, confectionery, edible ices, honey, treacle, salt, mustard,
spices, ice (frozen water), milk-based gruel for food, frozen yoghurt,
;)(edible ices), baking-powder, yeast, vinegar, sauces (condiments
Advertising; Advertising by mail order; Radio and television
advertising; Advertising sponsorship; seeking patronage; Business
;management; Direct mail advertising, marketing and promotion
;Distribution of products for advertising and promotional purposes
Commercial promotion, sales promotion; Presentation of goods on
;communication media, for retail purposes; Marketing services
)Management and organisation of communication (marketing
campaigns; Arranging and conducting of professional or nonprofessional conferences, forums, colloquiums, seminars, trade
;fairs, shows or exhibitions for commercial or advertising purposes
;Publication of commercial and/or publicity texts, data and images
;Business information or enquiries; Public relations services
Commercial management; Business management assistance or
business functions assistance for a commercial or industrial
;company; Personnel management consulting; Market studies
Opinion polling; On-line advertising on a computer network; Rental
of advertising time on communication media; Editing and
publication of publicity texts; Personnel recruitment; Dissemination
of advertising matter; Bill-posting; Sponsorship (advertising).
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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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Wholesale services, retail services and online retail services in
relation to luggage, bags, backpacks, wallets, cases, umbrellas
and travel accessories; Procuring of contracts for the purchase
and sale of goods; Advertising, marketing and promotional
consultancy, advisory and assistance services; Publicity and
sales promotion services; Promotion, advertising and marketing
of on-line websites; Presentation of goods on communication
media, for retail purposes; Providing consumer product
information; Provision of commercial information via the
Internet; Providing business information in the field of social
media; Provision of information concerning commercial sales;
Provision of information and advice to consumers regarding the
selection of products and items to be purchased; Organisation,
operation and supervision of loyalty and incentive schemes;
Sales promotion for others by means of privileged user cards;
Business management advisory services relating to franchising;
Organisation of exhibitions or trade fairs for commercial or
advertising purposes.

:تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

، لوكسمبورغ١٩٣١- ال، افينيو دي ال ليبرتي١٥-١٣
لوكسمبورغ

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170609
Class
35

24/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠٦٠٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالجملة وخدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت فيما يتعلق
باألمتعة والحقائب وحقائب الظھر ومحافظ النقود والواقيات والمظالت وإكسسوارات السفر؛
 خدمات تقديم،الحصول على العقود لشراء وبيع البضائع؛ خدمات الدعاية واإلعالن
 خدمات تقديم النصائح والمساعدة؛ الدعاية وخدمات،االستشارات التسويقية والترويجية
 خدمات اإلعالن والتسويق لمواقع االنترنت؛ عرض البضائع عبر،الترويج للمبيعات؛ الترويج
وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم المعلومات عن البضائع االستھالكية؛ توفير
المعلومات التجارية عن طريق االنترنت؛ توفير معلومات األعمال في مجال وسائل التواصل
االجتماعي؛ توفير المعلومات بخصوص المبيعات التجارية؛ تقديم المعلومات والنصائح
للمستھلكين حول اختيار المنتجات والمواد التي يراد شراؤھا؛ خدمات التنظيم والتنفيذ و
اإلشراف على خطط الوالء و الحوافز؛ الترويج للمبيعات لآلخرين بواسطة بطاقات
المستخدمين المميزين؛ خدمات استشارات إدارات األعمال المتعلقة بمنح االمتياز؛ تنظيم
.المعارض أو العروض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية

301

Date of

24/12/2019

24/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة كرنتينا لتجارة لوازم االنارة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩٥ ,١٧١٧٦:ب. ص، جبل الحسين- عمان

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

جبل الحسين-  عمان١١١٩٥ -١٧١٧٦ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

karantina for lighting
accessories trade co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -jabal al husien, P.O.Box: 17176,
11195
Applicant for
P.O.Box 17176 -11195 amman -jabal al
Correspondence
husien
Trademark
170610
Class
35

Goods/Services
Trade tables, chairs and swings, chandeliers trade, furniture
trade, home antiques trade , Trade in electrical lighting supplies,
antiques trade

35

الصنف

١٧٠٦١٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تجارة التحف, تجارة المفروشات, تجارة الثريات,تجارة الطاوالت والكراسي والمراجيح
 تجارة التحف,  الكھربائيه,  تجارة لوازم االناره,المنزلية

302

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Business management assistance; Business inquiries;
Commercial information agencies; Business management and
organization consultancy; Personnel management consultancy;
Business management consultancy; Commercial or industrial
management assistance; Distribution of samples; Business
appraisals; Business investigations; Business organization
consultancy; Advertising, Publicity; Business research;
Management (Advisory services for business-); Marketing
research; File management (Computerized-); Business
consultancy (Professional-); Business information; Relocation
services for businesses; Rental of advertising space; Sales
promotion for others; Word processing; Business management
of hotels; Business management of performing artists;
Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Presentation of goods on communication media, for
retail purposes; Commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; Administrative processing
of purchase orders; Commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; Writing of publicity texts;
Business management of sports people; Marketing.

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170395
Class
35

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠٣٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ وكاالت المعلومات
التجارية؛ تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال؛ خدمات تقديم االستشارات حول إدارة
الموظفين؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بإدارة األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال
التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ تقييم األعمال؛ تقصي حقائق األعمال؛ خدمات تقديم
استشارات تنظيم األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن والخدمات الدعائية؛ بحوث األعمال
التجارية؛ خدمات النصائح إلدارة األعمال؛ أبحاث التسويق؛ إدارة الملفات المحوسبة؛
استشارات األعمال المھنية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ خدمات نقل مواقع األعمال؛
تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ معالجة النصوص؛ إدارة أعمال
الفنادق؛ خدمات إدارة أعمال الفنانين االستعراضيين؛ تنظيم المعارض التجارية للغايات
التجارية أو اإلعالنية؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم
المعلومات والنصائح التجارية للمستھلكين )متاجر تقديم النصائح للمستھلكين(؛ خدمات
المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات
اآلخرين؛ خدمات كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة أعمال الرياضيين؛ خدمات
.التسويق

303

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Business management assistance; Business inquiries;
Commercial information agencies; Business management and
organization consultancy; Personnel management consultancy;
Business management consultancy; Commercial or industrial
management assistance; Distribution of samples; Business
appraisals; Business investigations; Business organization
consultancy; Advertising, Publicity; Business research;
Management (Advisory services for business-); Marketing
research; File management (Computerized-); Business
consultancy (Professional-); Business information; Relocation
services for businesses; Rental of advertising space; Sales
promotion for others; Word processing; Business management
of hotels; Business management of performing artists;
Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Presentation of goods on communication media, for
retail purposes; Commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; Administrative processing
of purchase orders; Commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; Writing of publicity texts;
Business management of sports people; Marketing.

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170397
Class
35

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠٣٩٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ وكاالت المعلومات
التجارية؛ تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال؛ خدمات تقديم االستشارات حول إدارة
الموظفين؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بإدارة األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال
التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ تقييم األعمال؛ تقصي حقائق األعمال؛ خدمات تقديم
استشارات تنظيم األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن والخدمات الدعائية؛ بحوث األعمال
التجارية؛ خدمات النصائح إلدارة األعمال؛ أبحاث التسويق؛ إدارة الملفات المحوسبة؛
استشارات األعمال المھنية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ خدمات نقل مواقع األعمال؛
تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ معالجة النصوص؛ إدارة أعمال
الفنادق؛ خدمات إدارة أعمال الفنانين االستعراضيين؛ تنظيم المعارض التجارية للغايات
التجارية أو اإلعالنية؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم
المعلومات والنصائح التجارية للمستھلكين )متاجر تقديم النصائح للمستھلكين(؛ خدمات
المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات
اآلخرين؛ خدمات كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة أعمال الرياضيين؛ خدمات
.التسويق

304

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Business management assistance; Business inquiries;
Commercial information agencies; Business management and
organization consultancy; Personnel management consultancy;
Business management consultancy; Commercial or industrial
management assistance; Distribution of samples; Business
appraisals; Business investigations; Business organization
consultancy; Advertising, Publicity; Business research;
Management (Advisory services for business-); Marketing
research; File management (Computerized-); Business
consultancy (Professional-); Business information; Relocation
services for businesses; Rental of advertising space; Sales
promotion for others; Word processing; Business management
of hotels; Business management of performing artists;
Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Presentation of goods on communication media, for
retail purposes; Commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; Administrative processing
of purchase orders; Commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; Writing of publicity texts;
Business management of sports people; Marketing.

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170401
Class
35

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠٤٠١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ وكاالت المعلومات
التجارية؛ تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال؛ خدمات تقديم االستشارات حول إدارة
الموظفين؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بإدارة األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال
التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ تقييم األعمال؛ تقصي حقائق األعمال؛ خدمات تقديم
استشارات تنظيم األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن والخدمات الدعائية؛ بحوث األعمال
التجارية؛ خدمات النصائح إلدارة األعمال؛ أبحاث التسويق؛ إدارة الملفات المحوسبة؛
استشارات األعمال المھنية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ خدمات نقل مواقع األعمال؛
تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ معالجة النصوص؛ إدارة أعمال
الفنادق؛ خدمات إدارة أعمال الفنانين االستعراضيين؛ تنظيم المعارض التجارية للغايات
التجارية أو اإلعالنية؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم
المعلومات والنصائح التجارية للمستھلكين )متاجر تقديم النصائح للمستھلكين(؛ خدمات
المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات
اآلخرين؛ خدمات كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة أعمال الرياضيين؛ خدمات
.التسويق

305

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Business management assistance; Business inquiries;
Commercial information agencies; Business management and
organization consultancy; Personnel management consultancy;
Business management consultancy; Commercial or industrial
management assistance; Distribution of samples; Business
appraisals; Business investigations; Business organization
consultancy; Advertising, Publicity; Business research;
Management (Advisory services for business-); Marketing
research; File management (Computerized-); Business
consultancy (Professional-); Business information; Relocation
services for businesses; Rental of advertising space; Sales
promotion for others; Word processing; Business management
of hotels; Business management of performing artists;
Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Presentation of goods on communication media, for
retail purposes; Commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; Administrative processing
of purchase orders; Commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; Writing of publicity texts;
Business management of sports people; Marketing.

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170348
Class
35

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠٣٤٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ وكاالت المعلومات
التجارية؛ تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال؛ خدمات تقديم االستشارات حول إدارة
الموظفين؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بإدارة األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال
التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ تقييم األعمال؛ تقصي حقائق األعمال؛ خدمات تقديم
استشارات تنظيم األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن والخدمات الدعائية؛ بحوث األعمال
التجارية؛ خدمات النصائح إلدارة األعمال؛ أبحاث التسويق؛ إدارة الملفات المحوسبة؛
استشارات األعمال المھنية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ خدمات نقل مواقع األعمال؛
تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ معالجة النصوص؛ إدارة أعمال
الفنادق؛ خدمات إدارة أعمال الفنانين االستعراضيين؛ تنظيم المعارض التجارية للغايات
التجارية أو اإلعالنية؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم
المعلومات والنصائح التجارية للمستھلكين )متاجر تقديم النصائح للمستھلكين(؛ خدمات
المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات
اآلخرين؛ خدمات كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة أعمال الرياضيين؛ خدمات
.التسويق

306

Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Business management assistance; Business inquiries;
Commercial information agencies; Business management and
organization consultancy; Personnel management consultancy;
Business management consultancy; Commercial or industrial
management assistance; Distribution of samples; Business
appraisals; Business investigations; Business organization
consultancy; Advertising, Publicity; Business research;
Management (Advisory services for business-); Marketing
research; File management (Computerized-); Business
consultancy (Professional-); Business information; Relocation
services for businesses; Rental of advertising space; Sales
promotion for others; Word processing; Business management
of hotels; Business management of performing artists;
Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Presentation of goods on communication media, for
retail purposes; Commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; Administrative processing
of purchase orders; Commercial administration of the licensing
of the goods and services of others; Writing of publicity texts;
Business management of sports people; Marketing.

:تاريخ ايداع الطلب

حسن ومحمد علي حسن الصمادي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170349
Class
35

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

١٧٠٣٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ وكاالت المعلومات
التجارية؛ تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال؛ خدمات تقديم االستشارات حول إدارة
الموظفين؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بإدارة األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال
التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ تقييم األعمال؛ تقصي حقائق األعمال؛ خدمات تقديم
استشارات تنظيم األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن والخدمات الدعائية؛ بحوث األعمال
التجارية؛ خدمات النصائح إلدارة األعمال؛ أبحاث التسويق؛ إدارة الملفات المحوسبة؛
استشارات األعمال المھنية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ خدمات نقل مواقع األعمال؛
تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ معالجة النصوص؛ إدارة أعمال
الفنادق؛ خدمات إدارة أعمال الفنانين االستعراضيين؛ تنظيم المعارض التجارية للغايات
التجارية أو اإلعالنية؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم
المعلومات والنصائح التجارية للمستھلكين )متاجر تقديم النصائح للمستھلكين(؛ خدمات
المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات
اآلخرين؛ خدمات كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة أعمال الرياضيين؛ خدمات
.التسويق
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Date of

20/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

beyond consulting for
Management Consulting
ltd.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ sweifieh ali al sarayra streetibrahim al khalili complex (13) first floor
office (105) , P.O.Box: 851910, 11185

Goods/Services
Economic forecasting/market research/market
studies/human resources business management
consulting/business evaluation/organization development
consulting/ business management consulting
Disclaimer: the registration of this trade marke does not give
owners the exclusive right to us e (consulting) separately from
the mark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ما وراء االستشارة لالستشارات االدارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

 مجمع ابراھيم الخليلي- الصويفية شارع علي الصرايرة/عمان
,٨٥١٩١٠:ب. ص، (١٠٥) ( الطابق االول مكتب١٣)
١١١٨٥

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 851910 -11185 amman/ sweifieh
ali al sarayra street- ibrahim al khalili
complex (13) first floor office (105)
170557
Class
35

20/01/2020

35

 الصويفية شارع علي/ عمان١١١٨٥ -٨٥١٩١٠ ب.ص
( الطابق االول مكتب١٣)  مجمع ابراھيم الخليلي-الصرايرة
(١٠٥)
الصنف
١٧٠٥٥٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
استشارات إدارة/دراسات التسويق/أابحاث التسويق/التنبؤات االقتصادية
تقديم استشارات عن إدارة و تنظيم/تقييم االعمال/شؤون الموظفين
استشارات إدارة االعمال/االعمال
(consulting)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

13/02/2020

اسم طالب التسجيل:

سامسونج اليكترونيكس كو ،.ال تي دي.

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

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Samsung Electronics Co.,
Ltd.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 ،١٢٩سامسونج – رو ،يونجتونج – جو ،سوون – سي،
جيونجي – دو ،الجمھورية الكورية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٧٣

13/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت لبرمجيات الكمبيوتر وألعاب الحاسوب
والتسجيالت الصوتية والمنشورات اإللكترونية والكتب واالفالم والموسيقى ومقاطع الفيديو
والبرامج التلفزيونية.

Applicant for
Correspondence

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170473
Class
35

Trademark

Goods/Services
Online retail store services featuring computer software
programs, computer games, audio recordings, electronic
publications, books, movies, music, videos, and TV programs.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/03/2020

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

آي ام سي دي جروب بي .في.
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
IMCD Group B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Wilhelminaplein 32, 3072 DE, Rotterdam
The Netherlands

ويلھيلمينابلين  ٣٠٧٢ ،٣٢دي اي ،روتردام ،ھولندا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٣٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛
خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات التوزيع والشراء والبيع واالستيراد والتصدير للكيماويات
والمكمالت الغذائية والمواد الغذائية والمستحضرات الصيدالنية ومستحضرات التجميل
والراتنجات االصطناعية غير المعالجة والبالستيك غير المعالج والزيوت والشحوم الصناعية
والمزلقات والكيماويات المستخدمة لحفظ المواد الغذائية ومكونات مواد التجميل والكيماويات
المستخدمة في الدھانات والكيماويات المستخدمة في البالستيك والمواد الكيماوية لالستعمال
في المنتجات الصيدالنية والكيماويات المستخدمة في العناية الشخصية )مستحضرات تجميل(
والكيماويات المستخدمة في المنظفات والكيماويات المستخدمة في البناء والكيماويات
المستخدمة في األطعمة والتغذية والكيماويات المستخدمة في المزلقات والكيماويات
المستخدمة في المكمالت الغذائية والكيماويات المستخدمة في المواد الغذائية والكيماويات
المستخدمة في المستحضرات الصيدالنية والكيماويات المستخدمة في مواد التجميل
والكيماويات المستخدمة في الراتنجات االصطناعية غير المعالجة والكيماويات الصناعية
المستخدمة في البالستيك غير المعالج والكيماويات المستخدمة في الزيوت والدھون
الصناعية؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة للسلع المذكورة أعاله؛ خدمات التسويق
والترويج للمبيعات.

08/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170439
Class
35

Trademark

Goods/Services
;Advertising; business management; business administration
office functions; the distribution as well as the purchase, sale,
import and export of chemicals, food supplements, foodstuffs,
pharmaceutical preparations, cosmetics, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics, industrial oils and greases,
lubricants, chemical substances for preserving foodstuffs,
cosmetic product ingredients, chemicals for use in coatings,
chemicals for use in plastics, chemicals for use in
pharmaceutical products, chemicals for use for personal care
(cosmetics), chemicals for use in detergents, chemicals for the
construction, chemicals for use in food and nutrition, chemicals
for use in lubricants, chemicals for use in food supplements,
chemicals for use in foodstuffs, chemicals for use in
pharmaceutical preparations, chemicals for use in cosmetics,
chemicals for use in unprocessed artificial resins, chemicals for
use in unprocessed plastics, chemicals for use in industrial oils
and greases; retail services and wholesale services related to
the afore-mentioned goods; marketing and sales promotion.

310

تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2020

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

اوف-وايت ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Off-White LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address c/o Gelfand Rennert & Feldman LLP, 360
Hamilton Ave. #100, White Plains, NY
10601, USA

سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال بيه ٣٦٠ ،ھاميلتون
افينيو ،رقم  ،١٠٠وايت بالينز ،ان واي  ،١٠٦٠١الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٥٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر البيع بالتجزئة تعرض المالبس والبسة القدم ولوازمھا والبضائع الرياضية
واألثاث المنزلي وشراشف األسرة واألدوات المنزلية وأغطية العين والمجوھرات واألثاث
ومستحضرات التجميل والعطور ومستحضرات الجمال ومنتجات العناية بالبشرة والشعر
والقرطاسية وأدوات الكتابة الفاخرة؛ خدمات المتاجر على االنترنت التي تعرض المالبس
والبسة القدم ولوازمھا والبضائع الرياضية واألثاث المنزلي وشراشف األسرة واألدوات
المنزلية وأغطية العين والمجوھرات واألثاث ومستحضرات التجميل والعطور ومستحضرات
الجمال ومنتجات العناية بالبشرة والشعر والقرطاسية وأدوات الكتابة الفاخرة

09/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170450
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail store services featuring apparel, footwear, accessories,
sporting goods, home furnishings, bedding, housewares,
eyewear, jewelry, furniture, cosmetics, perfume, beauty, skin
;and hair care products, stationery, luxury writing instruments
online store services featuring apparel, footwear, accessories,
sporting goods, home furnishings, bedding, housewares,
eyewear, jewelry, furniture, cosmetics, perfume, beauty, skin
and hair care products, stationery, luxury writing instruments
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تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ماغنوس لالستيراد والتصدير

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

االردن
ذ .م .م
عمان -اللويبدة  ،ص.ب١٣٧١٠ ,١٣٧٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٣٧١٠ -١٣٧٥عمان -اللويبدة

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦٤٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المستلزمات الطبية تجارة االجھزة الطبية

اعالن الجريدة الرسمية

09/03/2020

Date of

Applicant Name:

magnus for import and
exoprt co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -webdeh , P.O.Box: 1375, 13710

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 1375 -13710 amman -webdeh
Correspondence
Trademark
170645
Class
35

Goods/Services
cosmetics ,skin care marerial
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Date of

16/03/2020

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Dufry International AG
دوفري انترناشيونال ايه جي (دوفري انترنشيونال اس ايه( )دوفري انترناشيونال
(Dufry International SA)
)ليمتد
(Dufry International Ltd)
Nationality
: SWITZERLAND
سويسرا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Brunngasslein 12, 4052 Basel, Switzerland
 سويسرا، بازل٤٠٥٢ ،١٢ برونغاسلين

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
170628
Class
35

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
35
الصنف
١٧٠٦٢٨

Goods/Services

Retail sale services featuring newspapers, magazines,
books, including downloadable electronic formats of
these publications, confectionery products and snack
food, non-alcoholic drinks, including bottled water, juice
and carbonated soda drinks, clothing, films, travel
necessities and souvenirs, non-prescription (over the
counter) medication, personal electronics, DVD’s and
CD’s, greeting cards and stationery supplies; the bringing
together, for the benefit of others of a variety of goods of
newspapers, magazines, books, including downloadable
electronic formats of these publications, confectionery
products and snack food, non-alcoholic drinks, including
bottled water, juice and carbonated soda drinks, clothing,
films, travel necessities and souvenirs, non-prescription
(over the counter) medication, personal electronics,
DVD’s and CD’s, greeting cards and stationery supplies
(excluding the transport thereof), enabling consumers to
conveniently view and purchase these goods;
management, organization and commercial administration
of retail news-stands, book stores, gift shops and
specialty retail stores; strategic business planning
services and advice on the establishment and operation
of franchises, namely, offering technical assistance in the
establishment and operation of retail news-stands, book
stores, gift shops and specialty retail stores; providing
consulting services in the field of the strategic business
planning, establishment and operation of franchising and
management of convenience stores. Before proceeding
with filing a reply to the office action, please advise if the
above amendments are in line with the current practice
and if these will be accepted by the examiner.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 12667/2019
Claim Date: 26/09/2019

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

خدمات البيع بالتجزئة لعرض الصحف والمجالت والكتب بما في ذلك التنسيقات
)النماذج( اإللكترونية القابلة للتنزيل من ھذه المنشورات ومنتجات الحلويات
والوجبات الخفيفة والمشروبات غير الكحولية بما في ذلك المياه المعبأة والعصائر
، والمشروبات الغازية والمالبس واألفالم ومستلزمات السفر والھدايا التذكارية
واألدوية التي تصرف بدون وصفة طبية من الرف واألجھزة اإللكترونية
 جمع،  وبطاقات المعايدة ولوازم القرطاسيةCD  وDVD  وأقراص، الشخصية
مجموعة متنوعة من السلع لصالح االخرين بما يشمل الصحف والمجالت والكتب
بما في ذلك التنسيقات )النماذج( اإللكترونية القابلة للتنزيل من ھذه المنشورات
ومنتجات الحلويات والوجبات الخفيفة والمشروبات غير الكحولية بما في ذلك
المياه المعبأة والعصائر والمشروبات الغازية والمالبس واألفالم ومستلزمات
السفر والھدايا التذكارية واألدوية التي تصرف بدون وصفة طبية من الرف
،  وبطاقات المعايدةCD  وDVD واألجھزة اإللكترونية الشخصية وأقراص
ولوازم القرطاسية )) باستثناء نقلھا(( ومما يتيح للمستھلكين عرض ھذه السلع
 إدارة وتنظيم واإلدارة التجارية ألكشاك بيع الصحف ومحالت،وشرائھا بسھولة
،بيع الكتب ومحالت بيع الھدايا بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة المتخصصة
خدمات التخطيط االستراتيجي لألعمال والمشورة بشأن إنشاء االمتيازات
وتشغيلھا وبالتحديد تقديم المساعدة التقنية )الفنية( في إنشاء وتشغيل أكشاك بيع
الصحف ومحالت بيع الكتب ومحالت بيع الھدايا بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة
 تقديم خدمات استشارية في مجال التخطيط االستراتيجي لألعمال،المتخصصة
.وإنشاء وتشغيل االمتياز وإدارة المتاجر الصغيرة

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/١٢٦٦٧ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٢٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

28/04/2020

اسم طالب التسجيل:

ابيركرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا موري ٦٨٥٠ ،مندريسيو ،سويسرا

ص.ب  ١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣عمان  /شارع الحجاز  ،دابوق ،
بناء رقم ٢٧
35
الصنف
١٧٠٦٥٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات محالت البيع
بالتجزئة المرتبطة بالمالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس والصابون والعطور والزيوت
العطرية ومستحضرات التجميل وغسول )لوشن( الشعر والشموع والنظارات والنظارات
الشمسية واكسسوارات الھواتف واكسسوارات الحواسيب واكسسوارات األجھزة السمعية
والبصرية اإللكترونية والمجوھرات والمواد القرطاسية والحقائب ومنتجات النسيج
واكسسوارات الشعر؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المرتبطة بالمالبس وألبسة
القدم وأغطية الرأس والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وغسول
)لوشن( الشعر والشموع والنظارات والنظارات الشمسية واكسسوارات الھواتف
واكسسوارات الحواسيب واكسسوارات األجھزة السمعية والبصرية اإللكترونية والمجوھرات
والمواد القرطاسية والحقائب ومنتجات النسيج واكسسوارات الشعر؛ تنظيم وتشغيل برامج
والء العمالء واإلشراف عليھا؛ تسويق السلع وھوية العالمات التجارية والترويج لھا عبر
استعمال سفراء العالمات التجارية ووسائل التواصل االجتماعي

28/04/2020

Date of

Applicant Name:

Abercrombie & Fitch
Europe Sagl
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
170654
Class
35

Goods/Services
;Advertising; business management; business administration
office functions; retail store services connected with clothing,
footwear, headgear, soaps, perfumes, essential oils, cosmetics,
hair lotions, candles, eyeglasses, sunglasses, accessories for
phones, accessories for computers and accessories for
audiovisual electronic devices, jewellery, stationery articles,
bags, textile goods and hair accessories; online retail store
services connected with clothing, footwear, headgear, soaps,
perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, candles,
eyeglasses, sunglasses, accessories for phones, accessories
for computers and accessories for audiovisual electronic
devices, jewellery, stationery articles, bags, textile goods and
hair accessories; organization, operation and supervision of
customer loyalty schemes; marketing and promoting goods and
brand identity through the use of brand ambassadors and social
media.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  ٣٠١٧٤ ،١٧فينيسيا ميستريه )في( إيطاليا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
35
الصنف
١٧٠٦٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واإلعالن ،إدارة األعمال ،توجيه األعمال ،خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالجلود
والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من ھذه المواد وجلود الحيوانات وجلود غير مدبوغة
وصناديق وحقائب السفر والمظالت والشمسيات وعصي المشي )العكازات( والسياط والسيور
والسروج والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ،خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت فيما
يتعلق الجلود والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من ھذه المواد وجلود الحيوانات وجلود غير
مدبوغة وصناديق وحقائب السفر والمظالت والشمسيات وعصي المشي )العكازات( والسياط
والسيور والسروج والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ،إدارة المتاجر المتنوعة ،المحالت
والمنافذ التجارية ،خدمات االمتياز ،تنظيم وتشغيل واإلشراف على برامج والء العمالء
والسحب على الجوائز وبرامج الحوافز والترويج وبما في ذلك عبر اإلنترنت.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE) Italy
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
170608
Class
35

Goods/Services
;Advertising; business management; business administration
retail services in relation to leather and imitations of leather, and
goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery, clothing, footwear, headgear; online retail
services in relation to leather and imitations of leather, and
goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery, clothing, footwear, headgear; variety
;shop management; shops and outlets; franchising services
organization, operation and supervision of customer loyalty
schemes, prize draws, incentive and promotional schemes,
including via internet.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

او في اس اس .بي .ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  ٣٠١٧٤ ،١٧فينيسيا ميستريه )في( إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
35
الصنف
١٧٠٦٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واإلعالن ،إدارة األعمال ،توجيه األعمال ،خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالجلود
والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من ھذه المواد وجلود الحيوانات وجلود غير مدبوغة
وصناديق وحقائب السفر والمظالت والشمسيات وعصي المشي )العكازات( والسياط والسيور
والسروج والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ،خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت فيما
يتعلق الجلود والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من ھذه المواد وجلود الحيوانات وجلود غير
مدبوغة وصناديق وحقائب السفر والمظالت والشمسيات وعصي المشي )العكازات( والسياط
والسيور والسروج والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ،إدارة المتاجر المتنوعة ،المحالت
والمنافذ التجارية ،خدمات االمتياز ،تنظيم وتشغيل واإلشراف على برامج والء العمالء
والسحب على الجوائز وبرامج الحوافز والترويج وبما في ذلك عبر اإلنترنت.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE) Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170605
Class
35

Trademark

Goods/Services
;Advertising; business management; business administration
retail services in relation to leather and imitations of leather, and
goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery, clothing, footwear, headgear; online retail
services in relation to leather and imitations of leather, and
goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery, clothing, footwear, headgear; variety
;shop management; shops and outlets; franchising services
organization, operation and supervision of customer loyalty
schemes, prize draws, incentive and promotional schemes,
including via internet.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

دي بيرز يو كيه ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٠كارلتون ھاوس تيراس ،لندن ،اس دبليو  ١واي  ٥ايه ان،
المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
35
الصنف
١٧٠٥٨١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة وخدمات الدعاية والتسويق جميعھا في مجال المعادن
النفيسة وسبائكھا وشارات من المعادن النفيسة وسبائك من المعادن النفيسة وصناديق من
المعادن النفيسة والحلي من المعادن النفيسة والمجوھرات والمجوھرات المقلدة واألحجار
الكريمة وشبه الكريمة وأدوات قياس الزمن وقياس الزمن الدقيقة بما في ذلك الساعات
وساعات الجيب وساعات الحائط.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
De Beers UK Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 20 Carlton House Terrace, London, SW1Y
5AN, United Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170581
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail and wholesale services, advertising and marketing
services all in the field of precious metals and their alloys,
badges of precious metal, ingots of precious metal, boxes of
precious metal, ornaments of precious metal, jewellery and
imitation jewellery, precious and semi-precious stones,
horological and chronometric instruments including watches,
pocket watches and clocks.

317

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، وان كابيتال باليس،فورث فلور
 جزر كايمان،غراند كايمان

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
170634
Class
35

06/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
35

Goods/Services
Business management assistance; business inquiries; import-export
agency services; commercial information agency services;
dissemination of advertising matter; accounting; business auditing;
business management and organization consultancy; business
management consultancy; demonstration of goods; commercial or
industrial management assistance; distribution of samples; business
efficiency expert services; market studies; business appraisals;
business organization consultancy; publication of publicity texts;
advertising; publicity; public relations; advertising agency services;
publicity agency services; advisory services for business
management; computerized file management; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; business
information; personnel recruitment; sales promotion for others;
systemization of information into computer databases; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes; online
advertising on a computer network; data search in computer files for
others; rental of advertising time on communication media;
presentation of goods on communication media, for retail purposes;
commercial information and advice for consumers in the choice of
products and services; administrative processing of purchase
orders; commercial administration of the licensing of the goods and
services of others; invoicing; compilation of statistics; production of
advertising films; marketing; search engine optimisation for sales
promotion; web site traffic optimization; pay per click advertising;
commercial intermediation services; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; updating and maintenance
of data in computer databases; providing business information via a
web site; provision of an online marketplace for buyers and sellers of
goods and services; web indexing for commercial or advertising
purposes; administration of consumer loyalty programs; compiling
indexes of information for commercial or advertising purposes;
consultancy regarding advertising communication strategies;
promotion of goods and services through sponsorship of sports
events; market intelligence services; online retail services for
downloadable and pre-recorded music and movies; wholesale
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; marketing in the framework of software
publishing; corporate communications services

الصنف

١٧٠٦٣٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مساعدة إدارة األعمال؛ استفسارات األعمال؛ خدمات وكالة االستيراد والتصدير؛
خدمات وكالة المعلومات التجارية؛ نشر المواد اإلعالنية؛ محاسبة؛ تدقيق األعمال؛
استشارات إدارة األعمال والتنظيم؛ استشارات إدارة األعمال؛ عرض البضائع؛ مساعدة
اإلدارة التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ خدمات خبراء كفاءة األعمال؛ دراسات
السوق؛ تقييمات األعمال؛ استشارات تنظيم األعمال؛ نشر نصوص الدعاية؛ إعالن؛
اشھار اعالمي؛ عالقات عامة؛ خدمات وكالة الدعاية؛ خدمات وكالة الدعاية؛ الخدمات
االستشارية إلدارة األعمال؛ إدارة الملفات المحوسبة؛ تنظيم المعارض لألغراض
التجارية أو اإلعالنية؛ معلومات العمل؛ تعيين الموظفين؛ ترويج المبيعات لآلخرين؛
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تنظيم المعارض التجارية لألغراض
التجارية أو اإلعالنية؛ اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر؛ البحث عن البيانات
في ملفات الكمبيوتر لآلخرين؛ تأجير الوقت اإلعالني على وسائط االتصال؛ عرض
 ألغراض البيع بالتجزئة؛ المعلومات التجارية والمشورة،البضائع على وسائط االتصال
للمستھلكين في اختيار المنتجات والخدمات؛ المعالجة اإلدارية ألوامر الشراء؛ اإلدارة
التجارية لترخيص سلع وخدمات اآلخرين؛ تحرير الفواتير؛ تجميع اإلحصاءات؛ إنتاج
األفالم اإلعالنية؛ تسويق؛ تحسين محرك البحث لترويج المبيعات؛ تحسين حركة
المرور على موقع الويب؛ إعالن الدفع بالنقرة؛ خدمات الوساطة التجارية؛ التفاوض
وإبرام المعامالت التجارية للغير؛ تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛
توفير معلومات األعمال عبر موقع ويب؛ توفير سوق على اإلنترنت لمشتري وبائعي
السلع والخدمات؛ فھرسة الويب ألغراض تجارية أو إعالنية؛ إدارة برامج والء
المستھلك؛ تجميع فھارس المعلومات لألغراض التجارية أو اإلعالنية؛ استشارات
بشأن استراتيجيات االتصاالت اإلعالنية؛ الترويج للسلع والخدمات من خالل رعاية
األحداث الرياضية؛ خدمات استخبارات السوق؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت
للموسيقى واألفالم القابلة للتنزيل والمسجلة مسب ًقا؛ خدمات بالجملة للمستحضرات
الصيدالنية والبيطرية والصحية واللوازم الطبية؛ التسويق في إطار نشر البرمجيات؛
.خدمات االتصاالت للشركات
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Date of

07/06/2020

07/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

االردنيه للعدد واالدوات التقنيه واالنشائيه والترفيھيه والمنزليه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Jordan Hardware for
Technical, Construction,
Entertainment, and
Household Items
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Madinah Al-Munawarah StBuilding No 241, P.O.Box: 551064, 11196
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 551064 -11196 Amman-AlMadinah Al-Munawarah St-Building No
241
170699
Class
35

، ٢٤١ بناية- شارع المدينة المنورة- عمان
١١١٩٦ ,٥٥١٠٦٤:ب.ص

Goods/Services
Trade garden furniture and supplies, external heating devices,
travel supplies, toys and children's supplies

- شارع المدينة المنورة-  عمان١١١٩٦ -٥٥١٠٦٤ ب.ص
٢٤١ بناية
35

الصنف

١٧٠٦٩٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العاب ومستلزمات،  لوازم رحالت، وسائل التدفئة الخارجية، تجارة اثاث ولوازم الحدائق
االطفال
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة النجم الناشط التجارية/مقداد محمد شفيق عبد قعدان

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

المدينة/الشارع :عمان،ماركا الشمالية،شارع أبو القاسم الشابي
 ،ص.ب١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٦:
ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٦المدينة/الشارع :عمان،ماركا
الشمالية،شارع أبو القاسم الشابي
١٧٠٥٣٩

الصنف

08/06/2020

Date of

Active star Trading /
MIQDA MOH'D SHAFIQ
QADAN
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman,NorthMarka,Abu
LQasim al shabi street, P.O.Box: 340576,
11134
Applicant for
Correspondence

35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
،االدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بأخرين المعالجة االدارية لطلبات الشراء ،
دعاية وأعالن  ،وكاالت الدعاية واالعالن  ،الدعاية واالعالن بالطلب البريدي  ،تحديث مواد
الدعاية والاعالن  ،نشر مواد الدعاية واالعالن ،تأجير المساحات
االعالنية  ,تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستھلكين  ،تحليل اسعار التكلفة  ،الرد على
الھاتف  ،تقيمم االعمال  ،المساعدة في أدارة االعمال  ،البيع بالمزاد العني ،لصق االعالنات،
استشارات االعمال المھنية،المعلومات والالخبار عن االعمال،التحريات عن اإلعمال  ،تقصي
حقائق االعمال ؛ استشارات في ادارة وتنظيم االعمال ،االدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات
الخاصة باخرين ،المساعدة في ادارة االعمال التجارية أو الصناعية عرض السلع على وسائل
االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة ،خدمات مقارنة االسعار ،عرض السلع وبيعھا ،االعالن بالبريد
المباشر ،نشر مواد الدعاية واالعالن  ،توريع العينات  ،استنساخ الوثائق ،
تنظيم المعارض لغيات تجارية او دعائية ،وكاالت االستيراد والتصدير،المساعدة في ادارة
االعمال التجارية او الصناعية خدمات التصميم لغياات الدعاية واالعالن ؛ االدارة التجارية
لترخيص السلع والخدمات الخاصة باخرين ،التسويق  ،أبحاث التسويق  ،دراسات التسويق ؛
االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر  ،تنظيم المعارض لغايات تجارية أو اعالنية
الدعاية واالعالن الخارجي  ،خدمات التعاقد الخارجي ؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات
بيعھا بالتجزئة،العالقات العامة ،نشر نصوص الدعاية واالعالن ،ترويج المبيعات  ،توزيع
العينات  ،خدمات التسويق عبر الھاتف  ،الرد على الھاتف للمشتركين غير الموجودين ،الدعاية
واالعالن عبر التلفزيون ،البيع والمتاجرة في المواد االستھالكية والمالبس وااللعاب ومواد
التجميل ومواد التنظيف والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة
والمجمدة واالسماك والدجاج والبھارات والمكسرات المخبوزات والمعجنات وخدمات الطعام
واالجھزة الكھربائية ومستلزمات المطبخ واالدوات المنزلية.

P.O.Box 340576 -11134
city/street:Amman,NorthMarka,Abu
LQasim al shabi street
170539
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advice for consumers, accounting, analysis, answering
telephone for unavailable subscribers, appraisals , arranging
newspaper subscription for others, arranging subscriptions
telecommunication service for others, assistance business
management, business consultancy, business information,
business enquiries, business investigations, commercial
administration of the licensing of the goods and service of
others Commercial or industrial management assistance,
communication media for retails purposes, comparison
services, demonstration of goods, direct mail advertising,
dissemination of advertising matter , distribution of samples,
document reproduction, exhibitions, fashion shows “ for
promotion purposes, hotels , import export agencies,
industrial management assistance, invoicing, layout services
for advertising purposes, licensing of the goods and service
of others, management, management assistance, marketing ,
marketing research, marketing studies, modelling for
advertising or sales promotion, news clipping services, on
line advertising on a computer network, opinion polling,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes, outdoor advertising, outsourcing
services, personnel recruitment, presentation of goods on
communication media, for retail purposes, price comparison
services, procurement service for others, Selling and
trading in consumables, clothes, toys, cosmetics, cleaning
materials, vegetables, fruits, fresh and frozen meat, fish,
chicken, spices, baked nuts, pastries, food services, electrical
appliances, kitchen appliances and household appliances.
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Date of

09/06/2020

09/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

االردنيه للعدد واالدوات التقنيه واالنشائيه والترفيھيه والمنزليه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jordan Hardware for
Technical, Construction,
Entertainment and
Household Items
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Madinah Al-Munawarah StBuilding No 241, P.O.Box: 551064, 11196
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 551064 -11196 Amman-AlMadinah Al-Munawarah St-Building No
241
170698
Class
35

، ٢٤١ بناية- شارع المدينة المنورة- عمان
١١١٩٦ ,٥٥١٠٦٤:ب.ص

Goods/Services
Trade garden furniture and supplies, external heating devices,
travel supplies, toys and children's supplies

، ٢٤١ بناية- شارع المدينة المنورة- عمان
١١١٩٦ ,٥٥١٠٦٤:ب.ص
35

الصنف

١٧٠٦٩٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العاب ومستلزمات،  لوازم رحالت، وسائل التدفئة الخارجية، تجارة اثاث ولوازم الحدائق
االطفال
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تاريخ ايداع الطلب:

21/06/2020

اسم طالب التسجيل:

مصطفى احمد شعبان جلنبو

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

االردن
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

المدينة/الشارع عمان /خلدا /اشارة البنك العربي ،
ص.ب١١٥١٢ ,١٦٥:
ص.ب  ١١٥١٢ -١٦٥المدينة/الشارع
البنك العربي
١٧٠٦٢٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعايه واالعالن

21/06/2020

Date of

عمان /خلدا /اشارة
الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 165 -11512 city/street
Correspondence
amman/khalda
Trademark
170623
Class
35

Goods/Services
ADVERTISING
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تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االفاق الريادية لصناعة القھوة وتجارتھا

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL Afaq AL Riyadeya for
the coffee Industry And
Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al moqableen/al lozeh
str/buil 8, P.O.Box: 7095, 11118

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اللوزة /عماره، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٠٩٥:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٠٩٥المدينة/الشارع
ش اللوزة /عماره٨
١٧٠٥٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االستيراد والتصدير,الدعايه واالعالن,تجارة القھوة والشاي

عمان/المقابلين/
الصنف

02/07/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 7095 -11118 city/street
Correspondence
amman/al moqableen/al lozeh str/buil 8
Trademark
170528
Class
35

Goods/Services
import and export , advertising ,tea&coffee trade
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Date of

17/12/2018

Applicant Name:

Noor Al Mal for Local and
Foreign Financial
Brokerage Exchanges
Com
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Shmeisani,Abdul Hamid Sharaf
Str, P.O.Box: 930439, 11193
Applicant for
Correspondence
Trademark

17/12/2018

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات االجنبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

P.O.Box 541742 -11937 Amman/AL A
abdali/king Hussain st./Chicago
commercial complex /6thfloor/ office: 611
170681
Class
36

Goods/Services
financial brokerage
Special condition: Colors gray and black as per the specimen
filed at the Trademark Office
Disclaimer: the registration of this TM does not give the owners
the execlusive right to use (AL Mal) without TM.

، الشميساني شارع عبد الحميد شرف/عمان
١١١٩٣ ,٩٣٠٤٣٩:ب.ص
شارع الملك حسين/ العبدلي/ عمان١١٩٣٧ -٥٤١٧٤٢ ب.ص
٦١١. م-٦ طابق/ مجمع شيكاغو التجارية/
36

الصنف

١٧٠٦٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة مالية
 العالمة محددة بااللوان الرمادي واالسود حسب النموذج المودع لدى:اشتراطات خاصة
.مسجل العالمات التجارية
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق بإستعمال )المال( بمعزل عن:التنازل
العالمة

324

Date of

17/12/2018

Name Applicant:

Noor Al Mal for Local and
Foreign Financial
Brokerage Exchanges
Com
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ shmeisani,abdul hamid sharaf str,
P.O.Box: 930439, 11193
Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات االجنبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، الشميساني شارع عبد الحميد شرف/عمان
١١١٩٣ ,٩٣٠٤٣٩:ب.ص

P.O.Box 541742 -11937 Amman/AL Abdali
/king Hussain st./Chicago commercial
complex/6th floor /office:611

170682

17/12/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Class

36

Goods/Services
financial brokerage
Special condition: Claiming Colors green and orange as per the
specimen filed at the Trademark Office
Disclaimer: the registration of this TM does not give the owners
the execlusive right to use (AL Mal) without TM.

شارع الملك/ العبدلي/ عمان١١٩٣٧ -٥٤١٧٤٢ ب.ص
.م-٦ طابق/ مجمع شيكاغو التجاري/حسين
36

الصنف

١٧٠٦٨٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة مالية
 العالمة محددة بااللوان االخضر والبرتقالي حسب النموذج المودع لدى:اشتراطات خاصة
.مسجل العالمات التجارية
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق بإستعمال )المال( بمعزل عن:التنازل
العالمة
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Date of

17/12/2018

Applicant Name:

Noor Al Mal for Local and
Foreign Financial
Brokerage Exchanges
Com
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ shmeisani,abdul hamid sharaf str,
P.O.Box: 3676, 11953
Applicant for
Correspondence
Trademark

17/12/2018

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات االجنبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

P.O.Box 541742 -11937 Amman/AL Abdali
/king Hussain st./Chicago commercial
complex/6th floor /office:611
170684
Class
36
36

Goods/Services
financial brokerage
Special condition: Claiming Colors green and orange as per the
specimen filed at the Trademark Office
Disclaimer: the registration of this TM does not give the owners
the execlusive right to use (AL Mal) without TM.

,٣٦٧٦:ب. ص، الشميساني شارع عبد الحميد شرف/عمان
١١٩٥٣
شارع الملك/ العبدلي/ عمان١١٩٣٧ -٥٤١٧٤٢ ب.ص
٦١١.م-٦ طابق/ مجمع شيكاغو التجاري/حسين
الصنف

١٧٠٦٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة مالية
 العالمة محددة بااللوان االخضر والبرتقالي حسب النموذج المودع لدى:اشتراطات خاصة
.مسجل العالمات التجارية
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق بإستعمال )المال( بمعزل عن:التنازل
العالمة
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Date of

17/12/2018

Applicant Name:

Noor Al Mal for Local and
Foreign Financial
Brokerage Exchanges
Com
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ shmeisani,abdul hamid sharaf str,
P.O.Box: 930439, 11193
Applicant for
Correspondence
Trademark

17/12/2018

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات االجنبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

P.O.Box 541724 -11937 Amman/AL Abdali
/king Hussain st./Chicago commercial
complex/6th floor /office:611
170683
Class
36
36

Goods/Services
financial brokerage
Claiming Colors Black and White as per the specimen filed at
the Trademark Office
Disclaimer: the registration of this TM does not give the owners
the execlusive right to use (AL Mal) without TM.

، الشميساني شارع عبد الحميد شرف/عمان
١١١٩٣ ,٩٣٠٤٣٩:ب.ص
شارع الملك/ العبدلي/ عمان١١٩٣٧ -٥٤١٧٢٤ ب.ص
م-٦ طابق/ مجمع شيكاغو التجاري/حسين
الصنف

١٧٠٦٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة مالية
االبيض واألسود:  العالمة محددة باآللوان:اشتراطات خاصة
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق بإستعمال )المال( بمعزل عن:التنازل
العالمة
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Date of

17/12/2018

Applicant Name:

Noor Al Mal for Local and
Foreign Financial
Brokerage Exchanges
Com
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Shmeisani,Abdul Hamid Sharaf
Str, P.O.Box: 3676, 11953
Applicant for
Correspondence
Trademark

17/12/2018

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات االجنبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

P.O.Box 541742 -11937 Amman/AL Abdali
/king Hussain st./Chicago commercial
complex/6th floor /office:611
170680
Class
36
36

Goods/Services
financial brokerage
Claiming Colors Black and White as per the specimen filed at
the Trademark Office
Disclaimer: the registration of this TM does not give the owners
the execlusive right to use (AL Mal) without TM.

,٣٦٧٦:ب. ص، الشميساني شارع عبد الحميد شرف/عمان
١١٩٥٣
شارع الملك/ العبدلي/ عمان١١٩٣٧ -٥٤١٧٤٢ ب.ص
.م-٦ طابق/ مجمع شيكاغو التجاري/حسين
الصنف

١٧٠٦٨٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة مالية
االسود والخلفية بيضاء:  العالمة محددة باآللوان:اشتراطات خاصة
 ن تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق بإستعمال )المال( بمعزل عن:التنازل
العالمة
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Date of

10/01/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
WeWork Companies Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 115 West 18th StreetNew York, New York
10011 USA, P.O.Box: 840553, 11184

Goods/Services
Financial services; providing grants.
Priority claim: Claim Country: AU
Claim No.: 1944852
Claim Date: 31/07/2018

:تاريخ ايداع الطلب

.ويوورك كومبانيز انك
امريكا
شركة اجنبية

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

 امريكا١٠٠١١  نيويورك، نيويورك، ستريت١٨  ويست١١٥
١١١٨٤ ,٨٤٠٥٥٣:ب. ص،

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170368
Class
36

10/01/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
36

الصنف

١٧٠٣٦٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الخدمات المالية؛ تقديم المِنح
AU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٩٤٤٨٥٢ :رقم االدعاء
٢٠١٨/٠٧/٣١ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٦٤

الصنف

36

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛
الخدمات االستشارية المالية واالستثمارية الشخصية؛ تقديم المعلومات والمشورة في مجال
التمويل الشخصي واالستثمارات المالية الشخصية والجوانب المالية للتقاعد؛ إعداد الصفقات
المالية؛ الخدمات المصرفية اآللية المتعلقة بمعامالت بطاقات االئتمان؛ خدمات الدفع اآللي؛
خدمات المقاصة لعمليات الدفع؛ إجراء معامالت الدفع غير النقدية؛ إجراء معامالت مالية؛
خدمات بطاقات االئتمان والدين؛ خدمات الكترونية للدفع التجاري؛ تعامالت بطاقات االئتمان
اإللكترونية؛ خدمات تحويل االموال إلكترونيا؛ معالجة إلكترونية للمدفوعات عبر شبكة
الحاسوب العالمية؛ إستشارات مالية متعلقة بتنفيذ عمليات الدفع غير النقدية؛ المعامالت
المالية؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالدفع اآللي للحسابات؛ خدمات المعلومات المتعلقة
بالتحويل اآللي لألموال؛ خدمة الدفع بواسطة األجھزة النقالة؛ معالجة المدفوعات في األكشاك
وأكشاك البائع؛ خدمات القروض؛ تمويل القروض؛ خدمات القروض المالية؛ خدمات تقسيط
القروض؛ توفير القروض؛ الخدمات المالية؛ خدمات استثمار مالي؛ الخدمات المالية المتعلقة
بالتأمين؛ التقييم المالي وإصدار العمليات المصرفية ،العقارات؛ تخطيط الوصاية المالية؛ إدارة
الوصاية المالية؛ عمليات الوصاية المالية؛ خدمات العمالت األجنبية؛ صرف العمالت األجنبية؛
توفير التمويل للمبيعات؛ مبيعات االئتمان )توفير التمويل من أجل (-؛ توفير التمويل للمبيعات
بالحساب؛ الخدمات البنكية على اإلنترنت؛ األعمال البنكية اإللكترونية؛ األعمال المصرفية
الدولية؛ الخدمات المصرفية؛ توفير المعلومات البنكية؛ إصدار بطاقات االئتمان؛ خدمات
بطاقات االئتمان؛ إصدار بطاقات االئتمان؛ الضمانات؛ ضمانات القروض؛ خدمات استثمار
االئتمان؛ إدارة االستثمارات؛ إدارة االستثمار لألموال؛ إدارة مالية ألنظمة اإلستثمار الجماعي؛
إدارة االستثمارات لألندية والجمعيات المشتركة؛ المعامالت النقدية؛ خدمات إدارة الدفعات؛
خدمات إجراء الدفعات؛ خدمات الدفع المقدمة عبر مراكز االتصال؛ خدمات الدفع مزودة من
قبل أجھزة و أنظمة اإلتصال الالسلكية؛ خدمات بطاقات معامالت الدفع؛ معالجة معامالت
بطاقات االئتمان لآلخرين؛ معالجة معامالت بطاقات الخصم المباشر لآلخرين؛ معالجة
المدفوعات اإللكترونية التي تتم من خالل بطاقات مسبقة الدفع؛ معالجة معامالت بطاقات
االئتمان اإللكترونية؛ معالجة عمليات الدفع اإللكترونية؛ معالجة عمليات الدفع عن طريق
اإلنترنت؛ معالجة دفعات شراء البضائع و الخدمات عن طريق شبكات إتصاالت إلكترونية؛
معالجة المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الشحن؛ توفير المعلومات المتعلقة بمعامالت
بطاقات االئتمان؛ نقل الفواتير والمدفوعات؛ تحويالت األموال االلكترونية؛ معالجة تحويل
األموال اإللكتروني ،ايه سي اتش ،بطاقات االئتمان ،بطاقات التحويل المالي ،الشيكات
اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية؛ المقاصة وتسوية المعامالت المالية؛ تأمين المعامالت
التجارية وخيارات الدفع؛ خدمات إجراء معامالت الدفع؛ خدمات التحقق من المدفوعات
واألموال؛ خدمات التحقق من بطاقة االئتمان؛ خدمات توفير ومعالجة والتحقق من والمصادقة
على المدفوعات بواسطة األجھزة النقالة؛ معالجة وإدارة المدفوعات بواسطة األجھزة النقالة؛
التحويل اإللكتروني للعمالت االفتراضية؛ المعلومات ،خدمات تقديم المشورات والنصائح
المتعلقة بجميع ما ذكر.

23/09/2019

Date of

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170364
Class
36

Goods/Services
;Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs
personal financial and investment advisory services; providing
information and advice in the field of personal finance, personal
financial investments, and the financial aspects of retirement.
arranging financial transactions; automated banking services
relating to credit card transactions; automated payment
;services; clearing services for payment transactions
conducting cashless payment transactions; conducting of
;financial transactions; credit card and debit card services
electronic commerce payment services; electronic credit card
transactions; electronic funds transfer services; electronic
;processing of payments via a global computer network
financial consultancy relating to the execution of cashless
payment transactions; financial transactions; information
;services relating to the automated payment of accounts
;information services relating to the automated transfer of funds
mobile payment service; processing of payments at pods and
vendor kiosks; loan services; loan financing; financial loan
services; instalment loan services; provision of loans; financial
services; financial investment services; financial services
relating to insurance; financial evaluation [insurance, banking,
real estate]; financial trust planning; financial trust
administration; financial trust operations; foreign currency
services; foreign currency exchange; provision of finance for
sales; credit sales (provision of finance for -); provision of
;finance for credit sales; internet banking; electronic banking
international banking; banking services; providing banking
information; issuing credit cards; credit card services; issuance
of credit cards; guarantees; loan guarantees; trust investment
services; management of investments; investment management
of funds; financial management of collective investment
schemes; management of investments for mutual clubs and
societies; monetary transactions; payment administration
services; payment processing services; payment services
provided via call centers; payment services provided via
wireless telecommunications apparatus and devices; payment
transaction card services; processing credit card transactions
;for others; processing debit card transactions for others
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processing electronic payments made through prepaid cards;
processing of electronic credit card transactions; processing of
electronic payments; processing of payment transactions via
the internet; processing payments for the purchase of goods
and services via an electronic communications network;
processing payments made by charge cards; provision of
information relating to credit card transactions; transmission of
bills and payments; electronic funds transfers; processing of
electronic funds transfer, ach, credit card, debit card, electronic
check and electronic payments; clearing and reconciling
financial transactions; secure commercial transactions and
payment options; payment transaction processing services;
payment and funds verification services; credit card verification
services; providing, processing, verifying and authenticating
mobile payments; processing and administering mobile
payments; electronic transfer of virtual currency; information,
advisory and consultancy services relating to the aforesaid.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078381
Claim Date: 09/08/2019

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٦٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛
الخدمات االستشارية المالية واالستثمارية الشخصية؛ تقديم المعلومات والمشورة في مجال
التمويل الشخصي واالستثمارات المالية الشخصية والجوانب المالية للتقاعد؛ إعداد
الصفقات المالية؛ الخدمات المصرفية اآللية المتعلقة بمعامالت بطاقات االئتمان؛ خدمات
الدفع اآللي؛ خدمات المقاصة لعمليات الدفع؛ إجراء معامالت الدفع غير النقدية؛ إجراء
معامالت مالية؛ خدمات بطاقات االئتمان والدين؛ خدمات الكترونية للدفع التجاري؛ تعامالت
بطاقات االئتمان اإللكترونية؛ خدمات تحويل االموال إلكترونيا؛ معالجة إلكترونية للمدفوعات
عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ إستشارات مالية متعلقة بتنفيذ عمليات الدفع غير النقدية؛
المعامالت المالية؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالدفع اآللي للحسابات؛ خدمات المعلومات
المتعلقة بالتحويل اآللي لألموال؛ خدمة الدفع بواسطة األجھزة النقالة؛ معالجة المدفوعات
في األكشاك وأكشاك البائع؛ خدمات القروض؛ تمويل القروض؛ خدمات القروض المالية؛
خدمات تقسيط القروض؛ توفير القروض؛ الخدمات المالية؛ خدمات استثمار مالي؛ الخدمات
المالية المتعلقة بالتأمين؛ التقييم المالي وإصدار العمليات المصرفية ،العقارات؛ تخطيط
الوصاية المالية؛ إدارة الوصاية المالية؛ عمليات الوصاية المالية؛ خدمات العمالت األجنبية؛
صرف العمالت األجنبية؛ توفير التمويل للمبيعات؛ مبيعات االئتمان )توفير التمويل من أجل -
(؛ توفير التمويل للمبيعات بالحساب؛ الخدمات البنكية على اإلنترنت؛ األعمال البنكية
اإللكترونية؛ األعمال المصرفية الدولية؛ الخدمات المصرفية؛ توفير المعلومات البنكية؛
إصدار بطاقات االئتمان؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ إصدار بطاقات االئتمان؛ الضمانات؛
ضمانات القروض؛ خدمات استثمار االئتمان؛ إدارة االستثمارات؛ إدارة االستثمار لألموال؛
إدارة مالية ألنظمة اإلستثمار الجماعي؛ إدارة االستثمارات لألندية والجمعيات المشتركة؛
المعامالت النقدية؛ خدمات إدارة الدفعات؛ خدمات إجراء الدفعات؛ خدمات الدفع المقدمة عبر
مراكز االتصال؛ خدمات الدفع مزودة من قبل أجھزة و أنظمة اإلتصال الالسلكية؛ خدمات
بطاقات معامالت الدفع؛ معالجة معامالت بطاقات االئتمان لآلخرين؛ معالجة معامالت بطاقات
الخصم المباشر لآلخرين؛ معالجة المدفوعات اإللكترونية التي تتم من خالل بطاقات مسبقة
الدفع؛ معالجة معامالت بطاقات االئتمان اإللكترونية؛ معالجة عمليات الدفع اإللكترونية؛
معالجة عمليات الدفع عن طريق اإلنترنت؛ معالجة دفعات شراء البضائع و الخدمات عن
طريق شبكات إتصاالت إلكترونية؛ معالجة المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الشحن؛
توفير المعلومات المتعلقة بمعامالت بطاقات االئتمان؛ نقل الفواتير والمدفوعات؛ تحويالت
األموال االلكترونية؛ معالجة تحويل األموال اإللكتروني ،ايه سي اتش ،بطاقات االئتمان،
بطاقات التحويل المالي ،الشيكات اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية؛ المقاصة وتسوية
المعامالت المالية؛ تأمين المعامالت التجارية وخيارات الدفع؛ خدمات إجراء معامالت الدفع؛
خدمات التحقق من المدفوعات واألموال؛ خدمات التحقق من بطاقة االئتمان؛ خدمات توفير
ومعالجة والتحقق من والمصادقة على المدفوعات بواسطة األجھزة النقالة؛ معالجة وإدارة
المدفوعات بواسطة األجھزة النقالة؛ التحويل اإللكتروني للعمالت االفتراضية؛ المعلومات،
خدمات تقديم المشورات والنصائح المتعلقة بجميع ما ذكر.

36

23/09/2019

Date of

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170363
Class
36

Goods/Services
;Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs
personal financial and investment advisory services; providing
information and advice in the field of personal finance, personal
financial investments, and the financial aspects of retirement.
arranging financial transactions; automated banking services
;relating to credit card transactions; automated payment services
clearing services for payment transactions; conducting cashless
;payment transactions; conducting of financial transactions
credit card and debit card services; electronic commerce
payment services; electronic credit card transactions; electronic
funds transfer services; electronic processing of payments via a
global computer network; financial consultancy relating to the
execution of cashless payment transactions; financial
transactions; information services relating to the automated
payment of accounts; information services relating to the
automated transfer of funds; mobile payment service; processing
of payments at pods and vendor kiosks; loan services; loan
;financing; financial loan services; instalment loan services
provision of loans; financial services; financial investment
services; financial services relating to insurance; financial
evaluation [insurance, banking, real estate]; financial trust
planning; financial trust administration; financial trust
operations; foreign currency services; foreign currency
exchange; provision of finance for sales; credit sales (provision
of finance for -); provision of finance for credit sales; internet
banking; electronic banking; international banking; banking
;services; providing banking information; issuing credit cards
credit card services; issuance of credit cards; guarantees; loan
guarantees; trust investment services; management of
investments; investment management of funds; financial
management of collective investment schemes; management of
investments for mutual clubs and societies; monetary
transactions; payment administration services; payment
;processing services; payment services provided via call centers
payment services provided via wireless telecommunications
;apparatus and devices; payment transaction card services
processing credit card transactions for others; processing debit
card transactions for others; processing electronic payments
made through prepaid cards; processing of electronic credit card
transactions; processing of electronic payments; processing of
payment transactions via the internet; processing payments for
the purchase of goods and services via an electronic
communications network; processing payments made by charge
cards; provision of information relating to credit card
transactions; transmission of bills and payments; electronic
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funds transfers; processing of electronic funds transfer, ach,
credit card, debit card, electronic check and electronic payments;
clearing and reconciling financial transactions; secure
commercial transactions and payment options; payment
transaction processing services; payment and funds verification
services; credit card verification services; providing, processing,
verifying and authenticating mobile payments; processing and
administering mobile payments; electronic transfer of virtual
currency; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078382
Claim Date: 09/08/2019

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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Date of

04/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Ahli for Financial
Technology PSC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address (Abdali,Rafeeq Hariri St.(1, P.O.Box: 3064,
11190

04/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

االھلي للتكنولوجيا المالية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

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

١١١٩٠ ,٣٠٦٤:ب. ص، (١) جادة رفيق الحريري، العبدلي

Applicant for
P.O.Box 3064 -11190 (Abdali,Rafeeq Hariri
(١) جادة رفيق الحريري،  العبدلي١١١٩٠ -٣٠٦٤ ب.ص
Correspondence
St.(1
Trademark
170546
Class
36
36
الصنف
١٧٠٥٤٦

Goods/Services
financial services ,financial consultancy, financial management,
financial information

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المعلومات المالية/االدارة المالية/االستشارات المالية/ الخدمات التمويلية
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Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

FUNDEDBYME MENA
LTD.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address UNIT N411, LEVEL 4, EMIRATES
FINANCIAL TOWERS, DUBAI
INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE, P
O BOX 506809, United Arab Emirates
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170353
Class
36

Goods/Services
Crowdfunding; Analysis (Financial —); Business liquidation
services, financial; Banking; Charitable fund raising; Capital
investments; Clearing, financial; Financial consultancy;
Consultancy (Insurance—); Financial evaluation [insurance,
banking, real estate]; Financial information; Financial
management; Financial sponsorship; Financing services; Fund
investments; Funds transfer (Electronic—); Hire-purchase
financing; Lease-purchase financing; Loans [financing]; Mutual
funds; Securities brokerage; Insurance brokerage; Insurance
consultancy; Insurance information; Fire insurance
underwriting; Marine insurance underwriting; Life insurance
underwriting; Health insurance underwriting; Organization of
collections; Surety services.

03/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

فنددبايمي مينا ليميتد

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 مركز، أبراج اإلمارات المالية، الطابق الرابع،٤١١وحدة ان
 االمارات العربية، دبي٥٠٦٨٠٩  ص ب،دبي المالي العالمي
المتحدة
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
36

الصنف

١٧٠٣٥٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التمويل الجماعي؛ التحليل المالي؛ خدمات تصفية األعمال المالية؛ األعمال المصرفية؛ جمع
التبرعات الخيرية؛ إستثمار رؤوس األموال؛ المقاصة المالية؛ اإلستشارات المالية؛ إستشارات
التأمين؛ التقييم المالي ]التأمين واألعمال المصرفية والعقارات[؛ المعلومات المالية؛ اإلدارة
المالية؛ الكفاالت المالية؛ الخدمات التمويلية؛ إستثمار األموال؛ تحويل األموال إلكترونياً؛
تمويل البيع بالتقسيط؛ تمويل الشراء واإليجار؛ القروض المالية؛ التمويل التبادلي؛ سمسرة
األوراق المالية؛ سمسرة التأمين؛ إستشارات التأمين؛ معلومات التأمين؛ إبرام سندات التأمين
ضد الحرائق؛ إبرام سندات التأمين البحري؛ إبرام سندات التأمين على الحياة؛ ضمان سندات
.التأمين الصحي؛ تنظيم التحصيل؛ خدمات الضمان
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Date of

08/06/2020

08/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Active star Trading
/MIQDAD MOH'D SHAFIQ
QADAN
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street: Amman,North Marka,Abu Al
Qasim Al shabi street, P.O.Box: 340576,
11134

مقداد محمد شفيق عبد قعدان/مؤسسة النجم الناشط التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

Applicant for
Correspondence

ماركا،  عمان:الشارع/  المدينة١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٦ ب.ص
 شارع ابو القاسم الشابي،الشمالية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Trademark

P.O.Box 340576 -11134 city/street:
Amman,North Marka,Abu Al Qasim Al
shabi street
170540
Class
36

 شارع ابو القاسم،ماركا الشمالية،  عمان:الشارع/ المدينة
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٦:ب. ص، الشابي

36

Goods/Services
Accommodation bureau, Actuarial services, Apartment house
management, Apartments (Renting of-), Appraisal Real state, Real
estate offices and residential apartments, insurance services, real
estate management, rental of apartments, real estate valuation,
brokerage, financial business liquidation services, capital
investment, rental collection, collection regulation, credit card
services, real estate agencies,investment of funds, housing agents,
purchase and rental financing , Real estate rental, real estate
agency, real estate brokerage, real estate management, office
rental, Malls management.

الصنف

١٧٠٥٤٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

دارة العمارات تأجير، خدمات التأمين،مكاتب العقارات والشقق السكنية
 استثمار، خدمات تصفي االعمال المالية، السمسرة،تثمين العقارات،الشقق
 تحصيل االيجارات تنظيم التحصيل ؛ خدمات بطاقات االئتمان، رؤوس االموال
 وكاالت العقارات،
 تأجير العقارات, تمويل الشراء واإليجار،  وكالء األسكان،إستثمار االموال
 تأجير المكاتبء إدارة، إدارة العقارات، سمسرة العقارات، وكاالت العقارات،
. الموالت
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sukhtian For Power ,
Water Environment Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address ◌ِ Amman -abdali King Hussain Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 ◌ِ Amman -abdali
Correspondence
King Hussain Street
Trademark
170674
Class
37

Goods/Services
Construction disinfecting pipeline and maintenance

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

السختيان للطاقة والمياه والبيئة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٠٢٧:ب. ص، العبدلي شارع الملك حسين- عمان
١١١١٨
العبدلي شارع الملك حسين-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص
37

الصنف

١٧٠٦٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االنشاء التطھير انشاء وصيانة خطوط االنابيب
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Date of

08/03/2020

Applicant Name:

NISSAN JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as NISSAN
MOTOR CO., LTD.)

08/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

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

- كاناجاوا، شي- يوكوھاما، كو-  كاناجاوا، تشو- تاكارا، ٢ رقم
 اليابان،كين

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170354
Class
37

يابان
شركة اجنبية

Goods/Services
Repair or maintenance of land vehicles, parts and fittings
therefor; Providing information about repair or maintenance of
land vehicles, parts and fittings therefor; Repair or maintenance
of chargers for electrical vehicles; Repair or maintenance of
batteries and cells; Repair or maintenance of
telecommunication machines and apparatus; Vehicle
breakdown repair services; Charging of electric vehicles

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
37

الصنف

١٧٠٣٥٤

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تصليح أو صيانة المركبات البرية وقطعھا ومستلزماتھا؛ توفير المعلومات حول
التصليح أو الصيانة للمركبات البرية وقطعھا ومستلزماتھا؛ خدمات تصليح أو صيانة شواحن
المركبات الكھربائية؛ خدمات تصليح أو صيانة البطاريات والخاليا؛ خدمات تصليح أو صيانة
آالت وأجھزة االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تصليح المركبات المعطلة؛ خدمات شحن
المركبات الكھربائية
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Date of

08/03/2020

08/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة نابلس لخدمات التنظيف ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨٢١ ,١٥٥٦:ب. ص، شارع البلدية- ناعور

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

شارع البلدية-  ناعور١١٨٢١ -١٥٥٦ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nablus Company for
cleaning Services
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -municiipality st , P.O.Box: 1556,
11821
Applicant for
P.O.Box 1556 -11821 amman Correspondence
municiipality st
Trademark
170647
Class
37

Goods/Services
cleaning services, pest control
Special condition: Claiming Colors white ,navy blue and green
as per the specimen filed at the Trademark Office

37

الصنف

١٧٠٦٤٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكافحة االفات,خدمات التنظيف
 العالمة محددة بااللوان األبيض والكحلي واالخضر حسب النموذج:اشتراطات خاصة
.المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

اسم طالب التسجيل:

مصطفى احمد شعبان جلنبو

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

المدينة/الشارع عمان /خلدا /اشارة البنك العربي ،
ص.ب١١٥١٢ ,١٦٥:
ص.ب  ١١٥١٢ -١٦٥المدينة/الشارع
البنك العربي
١٧٠٦٩١

08/06/2020

Date of

عمان /خلدا /اشارة
الصنف

37

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تركيب وإصالح أجھزة تكييف الھواء ,تركيب وإصالح أجھزة اإلنذار ضد السرقة ,إصالح
وصيانة المواقد,تنظيف | لمداخن ,تركيب وإصالح األجھزة الكھربائية ,تركيب وإصالح أجھزة
اإلنذار ضد الحريق ,تركيب وإصالح األفران تركيب وإصالح معدات التسخين ,معلومات عن
اإلصالح ,تركيب معدات المطابخ ,تركيب وصيانة وإصالح المعدات اآللية البناء ,سباكة
المواسير ,خدمات استخراج الحجارة ,إصالح المضخات ,معلومات عن اإلصالح ,خدمات
التسقيف وضع األسقف ,صيانة وإصالح الخزائن الفوالذية اإلشراف على إنشاء المباني,
لصق ورق الجدران ,تركيب األبواب والنوافذ ,دھان السطوح الداخلية والخارجية

Applicant for
P.O.Box 165 -11512 city/street
Correspondence
amman/khalda
Trademark
170691
Class
37

Goods/Services
Air conditioning apparatus installation and repair , Burglar
alarm installation and repair Burner maintenance and repair
Electric appliance installation and repair Furnace installation
and repair, Heating equipment installation and repair,
Information (Repair- ),Machinery installation, maintenance and
repair, Painting, interior and exterior, Paper hanging, Plumbing,
Pump repair, Quarrying services, Pumicing, Wallpapering,
)Windows (Installation of doors and-
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

اسم طالب التسجيل:

مصطفى احمد شعبان جلنبو

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

المدينة /الشارع عمان/خلدا /إشارة البنك العربي ،
ص.ب١١٥١٢ ,١٦٥:
ص.ب  ١١٥١٢ -١٦٥عمان  /خلدا  /اشارة البنك العربي
١٧٠٦٩٢

08/06/2020

Date of

الصنف

37

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تركيب واصالح أجھزة تكييف الھواء ,تركيب وإصالح أجھزة اإلنذار ضد السرقة ,إصالح
وصيانة المواقد,تنظيف |لمداخن  ,تركيب وأصالح األجھزة الكھربائية ,تركيب وإصالح أجھزة
اإلنذار ضد الحريق ,تركيب وإصالح األفران تركيب وإصالح معدات التسخين ,معلومات عون
اإلصالح ,تركيب معدات المطابخ ,تركيب وصيانة وإصالح المعدات االليه البناء ,سباكة
المواسير  ,خدمات استخراج الحجارة ,إصالح المضخات ,معلومات عن اإلصالح,خدمات
التسقيف وضع األسقف ,صيانة وإصالح الخزائن الفوالذية اإلشراف على إنشاء المباني,
لصق ورق الجدران ,تركيب األبواب والنوافذ ,دھان السطوح الداخله والخارجية
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمه اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال customer
 servicesبمعزل عن العالمه

Applicant for
P.O.Box 165 -11512 amman / khalda
Correspondence
Trademark
170692
Class
37

Goods/Services
Air conditioning apparatus installation and repair Burglar alarm
installation and repair Burner maintenance and repair Electric
appliance installation and repair Furnace installation and repair,
Heating equipment installation and repair, Information (Repair- ),
Machinery installation, maintenance and repair, Painting,
interior and exterior, Paper hanging, Plumbing, Pump repair,
Quarrying services, Pumicing, Wallpapering, Windows
)(Installation of doors and-
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give the
owners the exclusive right to use customer separately from the
mark
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٨٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االتصاالت بعيدة المدى؛ بث المحتوى الصوتي والمقاطع المرئية ومحتوى الوسائط
المتعددة بواسطة الراديو واالتصاالت الخليوية واالتصاالت الالسلكية واإلنترنت وأجھزة
الحاسوب واألجھزة النقالة وشبكات االتصاالت اإللكترونية وشبكات الحاسوب؛ خدمات
البريد االلكتروني؛ توفير وصول المستخدمين المتعددين إلى شبكات الحاسوب؛ توفير
وصول المستخدمين المتعددين إلى شبكات الحاسوب لنقل مجموعة واسعة من المعلومات
ونشرھا؛ النقل االلكتروني للبيانات والرسائل والصور والوثائق من خالل شبكات
الحاسوب واألجھزة النقالة واالنترنت؛ خدمات االتصال الھاتفي عبر اإلنترنت؛ توفير
خدمات االتصاالت الھاتفية عبر محطات الحاسوب والشبكات؛ توفير الوصول إلى البيانات
أو المستندات المخزنة إلكترونيًا؛ خدمات الرسائل اإللكترونية؛ توفير غرف محادثة عبر
اإلنترنت ولوحات نشرات  /رسائل إلكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال
المصلحة العامة ولعب األلعاب؛ خدمات البريد الصوتي؛ خدمات الرسائل الصوتية؛ توفير
روابط االتصاالت عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدم الموقع اإللكتروني إلى صفحات
إلكترونية المحلية والعالمية األخرى؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى ،تحديدا :الرسائل
الفورية واإلرسال اإللكتروني للنصوص والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والوسائط
المتعددة األخرى؛ معلومات دليل الھاتف؛ وكاالت األنباء؛ خدمات البث التلفزيوني؛ البث
اإلذاعي؛ اإلرسال لالتصاالت الھاتفية؛ اإلرسال لالتصاالت عبر الھاتف الخليوي؛ خدمات
صندوق البريد الصوتي؛ إرسال االتصاالت للشبكات ذات القيمة المضافة؛ السكرتارية
الھاتفية؛ وصالت االتصاالت بعيدة المدى على اإلنترنت؛ وصالت االتصاالت بعيدة المدى
لشبكات الحاسوب العالمية للمعلومات؛ إرسال المعلومات على اإلنترنت؛ خدمات اإلتصاالت
عبر األجھزة الطرفية للحاسوب؛ إرسال البريد اإللكتروني؛ تأجير صناديق البريد
اإللكترونية؛ توفير إرسال المعلومات على لوحات النشر اإللكترونية؛ خدمات لوحات
اإلعالنات اإللكترونية ]خدمات اإلتصاالت بعيدة المدى[؛ توصيل خط االتصاالت بعيدة
المدى؛ إرسال الرسائل والصور المعزز حاسوبياً؛ خدمات توفير تواصل االتصاالت بعيدة
المدى مع شبكات الحاسوب العالمية؛ إتاحة وصول المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛
خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعد؛ نقل معلومات غرفة الدردشة؛ توفير قنوات
اتصال لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛ خدمات إتاحة
الوصول إلى قواعد البيانات؛ توفير خدمات الوصول إلى بيانات الشبكة عبر اإلنترنت؛ بث
البيانات؛ إرسال اتصاالت المبرق عن بعد؛ إرسال اتصاالت شبكة األلياف البصرية ؛
اإلرسال عبر األقمار الصناعية؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ خدمات مؤتمرات
الفيديو؛ خدمة إرسال إشارة تحديد موقع القمر الصناعي؛ إرسال االتصاالت بعيدة المدى؛
تقديم معلومات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمة معلومات االتصال؛ خدمات تقديم المعلومات
حول اإلتصاالت بعيدة المدى؛ تأجير معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ إرسال بطاقات معايدة
عبر اإلنترنت؛ نقل الملفات الرقمية؛ خدمات توفير المنتديات على االنترنت؛ البث
التلفزيوني عبر اإلنترنت؛ البث اإلذاعي عبر اإلنترنت؛ إرسال الفيديوھات حسب الطلب؛
توفير خدمات معلومات الدليل عبر اإلنترنت التي تحتوي على ارتباطات تشعبية لمواقع
إلكترونية أخرى؛ توفير خدمات بث الفيديو عبر اإلنترنت؛ توفير خدمات بث الموسيقى
عبر اإلنترنت.

38

23/09/2019

Date of

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170388
Class
38

Goods/Services
Telecommunications; broadcasting of audio, video, and
multimedia content by means of radio, cellular communication,
wireless communication, the internet, computers, mobile devices,
;electronic communications networks, and computer networks
electronic mail services; providing multiple user access to
computer networks; providing multiple-user access to computer
networks for the transfer and dissemination of a wide range of
information; electronic transmission of data, messages, images,
and documents via computer networks, mobile devices, and the
internet; internet telephony services; providing telephone
;communication services via computer terminals and networks
;providing access to data or documents stored electronically
electronic messaging services; providing online chat rooms and
electronic bulletin/message boards for transmission of messages
;among users in the field of general interest and for playing games
voicemail services; voice messaging services; providing online
communications links which transfer the website user to other
local and global web pages; telecommunication services, namely
instant messaging, and electronic transmission of text, audio,
video and other multimedia; telephone directory information; news
;agencies; television broadcasting; radio broadcasting
transmission of telephone communications; transmission of cell
phone communications; voice box service; telecommunication
;transmission of value-added network; telephone secretary
;telecommunication connections on the internet
telecommunication connections of global computer information
networks; online information transmission; communications by
computer terminals; transmission of electronic mail; rental of
electronic mailbox; provide information transmission on electronic
bulletin board; electronic bulletin board services
[telecommunications services]; telecommunication line
connection; computer-aided transmission of messages and
images; providing telecommunications connections to a global
computer network; providing user access to global computer
networks; telecommunications routing and junction services; chat
room information transmission; providing telecommunication
;channels for teleshopping services; providing internet chatrooms
providing access to databases; providing access services to
online network data; streaming of data; transmission of telegram
communications; transmission of fiber [fibre] optic network
communications; satellite transmission; teleconferencing
services; video conference services; satellite locating signal
transmission service; telecommunication transmission; providing
telecommunication information; communication information
service; information about telecommunication; rental of
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telecommunication equipment; transmission of greeting cards
online; transmission of digital files; providing online forums;
online television broadcasting; online radio broadcasting; videoon-demand transmission; providing online directory information
services featuring hyperlinks to other websites; providing online
video streaming services; providing online music streaming
services.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078382
Claim Date: 09/08/2019

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٨٧

الصنف

38

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االتصاالت بعيدة المدى؛ بث المحتوى الصوتي والمقاطع المرئية ومحتوى الوسائط المتعددة
بواسطة الراديو واالتصاالت الخليوية واالتصاالت الالسلكية واإلنترنت وأجھزة الحاسوب
واألجھزة النقالة وشبكات االتصاالت اإللكترونية وشبكات الحاسوب؛ خدمات البريد
االلكتروني؛ توفير وصول المستخدمين المتعددين إلى شبكات الحاسوب؛ توفير وصول
المستخدمين المتعددين إلى شبكات الحاسوب لنقل مجموعة واسعة من المعلومات ونشرھا؛
النقل االلكتروني للبيانات والرسائل والصور والوثائق من خالل شبكات الحاسوب واألجھزة
النقالة واالنترنت؛ خدمات االتصال الھاتفي عبر اإلنترنت؛ توفير خدمات االتصاالت الھاتفية
عبر محطات الحاسوب والشبكات؛ توفير الوصول إلى البيانات أو المستندات المخزنة
إلكترونيًا؛ خدمات الرسائل اإللكترونية؛ توفير غرف محادثة عبر اإلنترنت ولوحات نشرات /
رسائل إلكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة ولعب األلعاب؛
خدمات البريد الصوتي؛ خدمات الرسائل الصوتية؛ توفير روابط االتصاالت عبر اإلنترنت التي
تنقل مستخدم الموقع اإللكتروني إلى صفحات إلكترونية المحلية والعالمية األخرى؛ خدمات
االتصاالت بعيدة المدى ،تحديدا :الرسائل الفورية واإلرسال اإللكتروني للنصوص والمقاطع
الصوتية ومقاطع الفيديو والوسائط المتعددة األخرى؛ معلومات دليل الھاتف؛ وكاالت األنباء؛
خدمات البث التلفزيوني؛ البث اإلذاعي؛ اإلرسال لالتصاالت الھاتفية؛ اإلرسال لالتصاالت عبر
الھاتف الخليوي؛ خدمات صندوق البريد الصوتي؛ إرسال االتصاالت للشبكات ذات القيمة
المضافة؛ السكرتارية الھاتفية؛ وصالت االتصاالت بعيدة المدى على اإلنترنت؛ وصالت
االتصاالت بعيدة المدى لشبكات الحاسوب العالمية للمعلومات؛ إرسال المعلومات على
اإلنترنت؛ خدمات اإلتصاالت عبر األجھزة الطرفية للحاسوب؛ إرسال البريد اإللكتروني؛ تأجير
صناديق البريد اإللكترونية؛ توفير إرسال المعلومات على لوحات النشر اإللكترونية؛ خدمات
لوحات اإلعالنات اإللكترونية ]خدمات اإلتصاالت بعيدة المدى[؛ توصيل خط االتصاالت بعيدة
المدى؛ إرسال الرسائل والصور المعزز حاسوبياً؛ خدمات توفير تواصل االتصاالت بعيدة
المدى مع شبكات الحاسوب العالمية؛ إتاحة وصول المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛
خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعد؛ نقل معلومات غرفة الدردشة؛ توفير قنوات اتصال
لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛ خدمات إتاحة الوصول إلى
قواعد البيانات؛ توفير خدمات الوصول إلى بيانات الشبكة عبر اإلنترنت؛ بث البيانات؛ إرسال
اتصاالت المبرق عن بعد؛ إرسال اتصاالت شبكة األلياف البصرية ؛ اإلرسال عبر األقمار
الصناعية؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ خدمات مؤتمرات الفيديو؛ خدمة إرسال إشارة
تحديد موقع القمر الصناعي؛ إرسال االتصاالت بعيدة المدى؛ تقديم معلومات االتصاالت بعيدة
المدى؛ خدمة معلومات االتصال؛ خدمات تقديم المعلومات حول اإلتصاالت بعيدة المدى؛ تأجير
معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ إرسال بطاقات معايدة عبر اإلنترنت؛ نقل الملفات الرقمية؛
خدمات توفير المنتديات على االنترنت؛ البث التلفزيوني عبر اإلنترنت؛ البث اإلذاعي عبر
اإلنترنت؛ إرسال الفيديوھات حسب الطلب؛ توفير خدمات معلومات الدليل عبر اإلنترنت التي
تحتوي على ارتباطات تشعبية لمواقع إلكترونية أخرى؛ توفير خدمات بث الفيديو عبر
اإلنترنت؛ توفير خدمات بث الموسيقى عبر اإلنترنت.

23/09/2019

Date of

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170387
Class
38

Goods/Services
Telecommunications; broadcasting of audio, video, and
multimedia content by means of radio, cellular communication,
wireless communication, the internet, computers, mobile
devices, electronic communications networks, and computer
networks; electronic mail services; providing multiple user
access to computer networks; providing multiple-user access to
computer networks for the transfer and dissemination of a wide
range of information; electronic transmission of data,
messages, images, and documents via computer networks,
;mobile devices, and the internet; internet telephony services
providing telephone communication services via computer
terminals and networks; providing access to data or documents
stored electronically; electronic messaging services; providing
online chat rooms and electronic bulletin/message boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest and for playing games; voicemail services; voice
messaging services; providing online communications links
which transfer the website user to other local and global web
pages; telecommunication services, namely instant messaging,
and electronic transmission of text, audio, video and other
;multimedia; telephone directory information; news agencies
television broadcasting; radio broadcasting; transmission of
telephone communications; transmission of cell phone
communications; voice box service; telecommunication
;transmission of value-added network; telephone secretary
;telecommunication connections on the internet
telecommunication connections of global computer information
networks; online information transmission; communications by
computer terminals; transmission of electronic mail; rental of
electronic mailbox; provide information transmission on
electronic bulletin board; electronic bulletin board services
[telecommunications services]; telecommunication line
connection; computer-aided transmission of messages and
images; providing telecommunications connections to a global
computer network; providing user access to global computer
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networks; telecommunications routing and junction services;
chat room information transmission; providing
telecommunication channels for teleshopping services;
providing internet chatrooms; providing access to databases;
providing access services to online network data; streaming of
data; transmission of telegram communications; transmission
of fiber [fibre] optic network communications; satellite
transmission; teleconferencing services; video conference
services; satellite locating signal transmission service;
telecommunication transmission; providing telecommunication
information; communication information service; information
about telecommunication; rental of telecommunication
equipment; transmission of greeting cards online; transmission
of digital files; providing online forums; online television
broadcasting; online radio broadcasting; video-on-demand
transmission; providing online directory information services
featuring hyperlinks to other websites; providing online video
streaming services; providing online music streaming services.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078381
Claim Date: 09/08/2019

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

29/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٨٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات بث المحتوى الصوتي والمقاطع المرئية
ومحتوى الوسائط المتعددة بواسطة الراديو واالتصاالت الخليوية واالتصاالت الالسلكية
واإلنترنت وأجھزة الحاسوب واألجھزة النقالة وشبكات االتصاالت اإللكترونية وشبكات
الحاسوب؛ خدمات البريد االلكتروني؛ خدمات توفير وصول المستخدمين المتعددين إلى
شبكات الحاسوب؛ خدمات توفير وصول المستخدمين المتعددين إلى شبكات الحاسوب
لنقل مجموعة واسعة من المعلومات ونشرھا؛ خدمات النقل االلكتروني للبيانات
والرسائل والصور والوثائق من خالل شبكات الحاسوب واألجھزة النقالة واالنترنت؛
خدمات االتصال الھاتفي عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير خدمات االتصاالت الھاتفية عبر
محطات الحاسوب والشبكات؛ خدمات توفير خدمات االتصاالت الھاتفية عبر محطات
الكمبيوتر والشبكات وتوفير الوثائق أو المقاطع الصوتية أو مقاطع الفيديو أو محتوى
الوسائط المتعددة األخرى المخزنة إلكترونيًا؛ خدمات الرسائل اإللكترونية؛ خدمات
توفير غرف محادثة عبر اإلنترنت ولوحات الرسائل اإللكترونية لنقل الرسائل بين
المستخدمين في مجال المصلحة العامة ولعب األلعاب؛ خدمات البريد الصوتي؛ خدمات
الرسائل الصوتية؛ خدمات توفير روابط االتصاالت عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدم
الموقع اإللكتروني إلى الصفحات اإللكترونية المحلية والعالمية األخرى؛ خدمات
االتصاالت بعيدة المدى وتحديدا :الرسائل الفورية واإلرسال اإللكتروني للنصوص
والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والوسائط المتعددة األخرى؛ خدمات معلومات دليل
الھاتف؛ وصالت االتصاالت بعيدة المدى على اإلنترنت؛ وصالت االتصاالت بعيدة
المدى لشبكات الحاسوب العالمية للمعلومات؛ خدمات إرسال المعلومات على اإلنترنت؛
خدمات اإلتصاالت عبر األجھزة الطرفية للحاسوب؛ خدمات إرسال البريد اإللكتروني؛
خدمات تأجير صناديق البريد اإللكترونية؛ خدمات توفير إرسال المعلومات على لوحات
النشر اإللكترونية؛ خدمات لوحات النشرات االلكترونية؛ خدمات توصيل خط االتصاالت
بعيدة المدى؛ خدمات إرسال الرسائل والصور المعززة حاسوبياً؛ خدمات توفير تواصل
االتصاالت بعيدة المدى مع شبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات إتاحة وصول المستخدم
لشبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعد؛ خدمات نقل
معلومات غرف الدردشة؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛ خدمات إتاحة الوصول
إلى قواعد البيانات؛ توفير خدمات الوصول إلى بيانات الشبكة عبر اإلنترنت؛ خدمات
بث البيانات؛ خدمات إرسال اتصاالت شبكة األلياف البصرية؛ خدمات اإلرسال عبر
األقمار الصناعية؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ خدمات مؤتمرات الفيديو؛ خدمات
إرسال إشارة تحديد موقع القمر الصناعي؛ خدمات إرسال االتصاالت بعيدة المدى؛
تقديم معلومات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تقديم معلومات االتصال؛ خدمات تقديم
المعلومات حول اإلتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تأجير معدات االتصاالت بعيدة المدى؛
خدمات إرسال بطاقات معايدة عبر اإلنترنت؛ خدمات نقل الملفات الرقمية؛ خدمات
توفير المنتديات على االنترنت؛ خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت؛ خدمات البث
اإلذاعي عبر اإلنترنت؛ خدمات إرسال الفيديوھات حسب الطلب؛ خدمات توفير خدمات
معلومات الدليل عبر اإلنترنت التي تحتوي على ارتباطات تشعبية لمواقع إلكترونية
أخرى؛ خدمات توفير خدمات بث الفيديو عبر اإلنترنت.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٦٢٦١٧٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/٢٢ :
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29/09/2019

Date of

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170489
Class
38

Goods/Services
Telecommunications; broadcasting of audio, video, and multimedia
content by means of radio, cellular communication, wireless
communication, the internet, computers, mobile devices, electronic
communications networks, and computer networks; electronic mail
;services; providing multiple user access to computer networks
providing multiple-user access to computer networks for the transfer
and dissemination of a wide range of information; electronic
transmission of data, messages, images, and documents via
computer networks, mobile devices, and the internet; internet
telephony services; providing telephone communication services via
computer terminals and networks; providing access to data,
;documents, audio, video or other multimedia stored electronically
electronic messaging services; providing online chat rooms and
electronic bulletin/message boards for transmission of messages
;among users in the field of general interest and for playing games
voicemail services; voice messaging services; providing online
communications links which transfer the website user to other local
and global web pages; telecommunication services, namely instant
messaging, and electronic transmission of text, audio, video and
;other multimedia; telephone directory information
telecommunication connections on the internet; telecommunication
connections of global computer information networks; online
;information transmission; communications by computer terminals
transmission of electronic mail; rental of electronic mailbox; provide
information transmission on electronic bulletin board; electronic
;bulletin board services; telecommunication line connection
computer-aided transmission of messages and images; providing
;telecommunications connections to a global computer network
;providing user access to global computer networks
telecommunications routing and junction services; chat room
information transmission; providing internet chatrooms; providing
access to databases; providing access services to online network
data; streaming of data; transmission of fiber [fibre] optic network
;communications; satellite transmission; teleconferencing services
video conference services; satellite locating signal transmission
service; telecommunication transmission; providing
;telecommunication information; communication information service
information about telecommunication; rental of telecommunication
equipment; transmission of greeting cards online; transmission of
;digital files; providing online forums; online television broadcasting
online radio broadcasting; video-on-demand transmission; providing
online directory information services featuring hyperlinks to other
websites; providing online video streaming services.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88626178
Claim Date: 22/09/2019
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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

Goods/Services
Telecommunication services; delivery of messages by
electronic transmission; communications by computer
terminals; electronic mail; news and information agencies;
telecommunication services and electronic messaging through
data processing network; computer-aided transmission of data;
telecommunication services for allowing commercial interaction
in the field of global computer networks ; providing multiple
user access to information, data, communications, content,
products and services via a global network and wireless
communications devices; electronic transmission of data and
documents via computer terminals; teleconferencing and web
conferencing services; providing multiple user access to global
computer information networks for the transfer and
dissemination of a wide range of information; providing on-line
forums for transmission of messages among computer users;
providing private and secure real time electronic
communication over a computer network; providing technical
support services regarding the usage of communications
equipment
Priority claim: Claim Country: MU
Claim No.: MU/M/2019/29115
Claim Date: 10/04/2019
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word "DIGITAL" whenever
appearing differently or separately from the mark.

: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
170516
Class
38

08/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
38

الصنف

١٧٠٥١٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ تسليم الرسائل عن طريق النقل اإللكتروني؛ خدمات
اإلتصاالت عبر األجھزة الطرفية للحاسوب؛ البريد اإللكتروني؛ وكاالت األخبار والمعلومات؛
خدمات االتصاالت بعيدة المدى والرسائل اإللكترونية من خالل شبكة معالجة البيانات؛ نقل
البيانات بمساعدة الحاسوب؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى للسماح بالتفاعل التجاري في
مجال شبكات الحاسوب العالمية؛ توفير وصول المستخدم المتعدد إلى المعلومات والبيانات
واالتصاالت والمحتوى والمنتجات والخدمات عبر شبكة عالمية وأجھزة االتصاالت الالسلكية؛
خدمات اإلرسال األلكتروني للبيانات والمستندات عبر التجھيزات الطرفية الحاسوبية؛ خدمات
المؤتمرات عن بعد وعقد المؤتمرات عبر اإلنترنت؛ توفير وصول متعدد المستخدمين إلى
شبكات المعلومات الحاسوبية العالمية لنقل ونشر مجموعة واسعة من المعلومات؛ توفير
المنتديات اإللكترونية عبر اإلنترنت إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب؛ توفير
االتصاالت االلكترونية اآلمنة والخاصة للوقت الفعلي عبر شبكات الحاسوب؛ تقديم خدمات
الدعم الفني فيما يتعلق باستخدام معدات االتصاالت

MU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
MU/M /٢٠١٩/٢٩١١٥ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء
"DIGITAL"  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

10/02/2020

Name Applicant:

اعالن الجريدة الرسمية

KIA MOTORS
CORPORATION

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

Goods/Services
Providing access via a wireless local area network to
applications for vehicles, for in-vehicle simple payments;
providing access via mobile devices to information for vehicles,
for in-vehicle simple payments; providing access to wireless
internet, for simple in-vehicle payments; transmission of
membership benefit messages via applications for smart
phones, concerning in-vehicle simple payments; providing online access to databases, for in-vehicle simple payments;
providing access to e-commerce platforms on the Internet;
electronic transmission of vehicle information and data, for invehicle simple payments; electronic order transmission
services; electronic transmission of vehicle-connected smart
phone application data, for in-vehicle simple payments; wireless
communication network services for vehicles, for in-vehicle
simple payments; providing long distance telecommunications
services for vehicles, for in-vehicle simple payments; telephone
communication services provided for call centers, concerning
in-vehicle simple payments; providing access to mobile content
for vehicles via mobile phones, for in-vehicle simple payments.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (PAY) if used
separately from the Mark.

:تاريخ ايداع الطلب

كيا موتورز كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
170627
Class
38

10/02/2020

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
38

الصنف

١٧٠٦٢٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير الوصول عبر شبكة محلية السلكية للتطبيقات للمركبات وللمدفوعات البسيطة داخل
 توفير الوصول عبر أجھزة الھاتف المحمولة إلى المعلومات الخاصة بالمركبات،المركبة
 توفير الوصول إلى اإلنترنت الالسلكي للمدفوعات،والمدفوعات البسيطة داخل المركبة
 إرسال رسائل فوائد العضوية عبر تطبيقات الھواتف الذكية فيما يتعلق،البسيطة داخل المركبة
 توفير الوصول عبر اإلنترنت إلى قواعد البيانات،بالدفعات البسيطة داخل المركبة
 توفير الوصول إلى منصات التجارة اإللكترونية على،وللمدفوعات البسيطة داخل المركبة
، اإلرسال اإللكتروني لمعلومات وبيانات المركبات للمدفوعات البسيطة داخل المركبة،اإلنترنت
 اإلرسال اإللكتروني لبيانات تطبيق الھواتف الذكية،خدمات إرسال الطلبات اإللكترونية
 خدمات شبكة االتصاالت الالسلكية،المتصلة بالمركبة للمدفوعات البسيطة داخل المركبة
 توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية،للمركبات وللمدفوعات البسيطة داخل المركبة
 خدمات االتصال الھاتفي،)البعيدة منھا( عن بعد للمركبات وللمدفوعات البسيطة داخل المركبة
 توفير الوصول إلى،المقدمة لمراكز االتصال فيما يتعلق بالمدفوعات البسيطة داخل المركبة
.محتوى الھواتف للمركبات عبر الھواتف المحمولة وللمدفوعات البسيطة داخل المركبة

( إذاPAY)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.وردت بمعزل عن العالمة

348

Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SMA Solar Technology AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal Germany

Goods/Services
Providing access to online computer databases; providing
access to information on the internet; telecommunication
services provided via internet platforms and portals; transfer of
information and data via online services and the internet;
provision of access to an electronic online network for
information retrieval; telecommunication services;
telecommunication services provided via internet platforms and
portals; providing telecommunications connections to a global
computer network; provision of communications facilities for
interchange of electronic data; transmission of information
online, all aforementioned services relating to the energy sector.
Special condition: The registration of this trademark should be
in green, white and blue colors according to the print filed with
the application.

:تاريخ ايداع الطلب

اس ام ايه سوالر تكنولوجي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، نيستيتال٣٤٢٦٦ ،١ سونينالي

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170534
Class
38

16/02/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
38

الصنف

١٧٠٥٣٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات إتاحة إمكانية الولوج إلى قواعد بيانات الحاسوب عبر اإلنترنت؛ خدمات إتاحة إمكانية
الولوج إلى المعلومات على اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى الموفرة عبر برامج
ومداخل االنترنت؛ خدمات إرسال المعلومات والبيانات عبر الخدمات اإللكترونية واإلنترنت ؛
خدمات توفير الولوج إلى شبكات اإلنترنت اإللكترونية السترجاع المعلومات؛ خدمات
االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى الموفرة عبر برامج ومداخل االنترنت؛
خدمات توفير تواصل االتصاالت بعيدة المدى مع شبكات الحاسوب العالمية؛ توفير مرافق
االتصاالت لتبادل البيانات االلكترونية؛ خدمات إرسال المعلومات إلكترونيا وجميع الخدمات
.سابقة الذكر تتعلق بقطاع الطاقة

 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان واألخضر واألبيض واألزرق:اشتراطات خاصة
.وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

349

Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Scripps Networks, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9721 Sherrill Boulevard, Knoxville,
Tennessee 37932 USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170572
Class
38

Goods/Services
Communications services, namely, transmitting streamed
sound and audio-visual recordings via the internet, cable
networks, wireless networks, satellite, or interactive multimedia
networks; audio and video broadcasting services over the
internet; transmission of information in the audio-visual field;
television broadcasting services; cable television broadcasting;
satellite television broadcasting; mobile media services in the
nature of electronic transmission, broadcasting, and delivery of
entertainment media content; podcasting services; webcasting
services; video-on-demand transmission services; providing
on-line forums for transmission of messages among computer
users; providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field
of general interest.

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،سكريبس نتووركس
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات٣٧٩٣٢  تينيسي، نوكسفيل، شيريل بوليفارد٩٧٢١
المتحدة األمريكية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
١٧٠٥٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات االتصاالت وبالتحديد ارسال بث الصوت والتسجيالت السمعية والبصرية عبر اإلنترنت
أو شبكات الكابل أو الشبكات الالسلكية أو األقمار الصناعية أو شبكات الوسائط المتعددة
 إرسال المعلومات في المجال السمعي، خدمات البث الصوتي والمرئي عبر اإلنترنت،التفاعلية
 البث التلفزيوني عبر األقمار، البث التلفزيوني عبر الكابل، خدمات البث التلفزيوني،البصري
 خدمات الوسائط المتنقلة على طبيعة اإلرسال اإللكتروني والبث وتسليم محتوى،الصناعية
 خدمات، خدمات البث عبر اإلنترنت، خدمات بث النشرات الصوتية،الوسائط الترفيھية
 توفير منتديات عبر اإلنترنت إلرسال الرسائل بين مستخدمي،اإلرسال بالفيديو عند الطلب
 توفير غرف دردشة ولوحات إعالنات إلكترونية على اإلنترنت إلرسال الرسائل بين،الحاسوب
.المستخدمين في مجال المصلحة العامة

350

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Message sending; communications by computer terminals;
computer aided transmission of messages and images;
transmission of electronic mail; information about
telecommunication; communications by fibre optic networks;
rental of telecommunication equipment; electronic bulletin
board services [telecommunications services]; providing
telecommunications connections to a global computer network;
telecommunications routing and junction services;
teleconferencing services; providing user access to global
computer networks; rental of access time to global computer
networks; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing internet chatrooms; providing
access to databases; transmission of digital files; wireless
broadcasting; videoconferencing services; providing online
forums; streaming of data; video-on-demand transmission

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، وان كابيتال باليس،فورث فلور
 جزر كايمان،غراند كايمان

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
170637
Class
38

06/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
38

الصنف

١٧٠٦٣٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إرسال الرسائل؛ االتصاالت بواسطة محطات الكمبيوتر؛ إرسال الرسائل والصور بمساعدة
الكمبيوتر؛ إرسال البريد اإللكتروني؛ معلومات حول االتصاالت؛ االتصاالت بواسطة شبكات
األلياف الضوئية؛ تأجير معدات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات لوحات اإلعالنات
اإللكترونية ]خدمات االتصاالت[؛ توفير االتصاالت؛ االتصاالت بشبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات
توجيه االتصاالت وتقاطعھا؛ خدمات المؤتمرات عن بعد؛ توفير وصول المستخدم إلى شبكات
الكمبيوتر العالمية؛ استئجار وقت الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية؛ توفير قنوات
االتصاالت لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛ توفير الوصول إلى
قواعد البيانات؛ نقل الملفات الرقمية؛ البث الالسلكي؛ خدمات التداول بالفيديو؛ توفير منتديات
على اإلنترنت؛ تدفق البيانات؛ إرسال الفيديو عند الطلب

351

Date of

04/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

04/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ايمن عطيه و شركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

ayaman atieh & partners
co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address dabouq - ghofran st., P.O.Box: 142, 11822

١١٨٢٢ ,١٤٢:ب. ص،  شارع الغفران- دابوق

Applicant for
P.O.Box 20627 -11118 amman khaled bin
Correspondence
al- waleed str. - blg :178
Trademark
170595
Class
38

 مجمع-  شارع خالد بن الوليد/ عمان١١١١٨ -٢٠٦٢٧ ب.ص
١٧٨
38
الصنف
١٧٠٥٩٥

Goods/Services
telecommunications , providing telecommunications channels
for teleshopping services
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use general and / or descriptive words used
separately from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد، االتصاالت
 او/ ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و:التنازل
الوصفية بمعزل عن العالمه

352

Date of

16/04/2019

16/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

Fatima Alzahra Travel and
فاطمه سليم عبد ﷲ/ مؤسسة فاطمة الزھراء للسياحة والسفر والحج والعمرة
Tourism/ Fatimah S.A
عيال عواد
(Eyal Awwad)
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
مؤسسة فردية
Applicant Career
Applicant Address tafila /the main , P.O.Box: 6768, 11118
١١١١٨ ,٦٧٦٨:ب. ص، الرئيسي/ الطفيلة

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 6768 -11118 tafila /the main
Correspondence
Trademark
170646
Class
39

Goods/Services
Passenger transport/ reservatuon(transport-) reservation(travel)/ arranging of cruises/travel reservation tourist offices (except
for hotel reseervation) tours (arranging of-)/transport of
travellers travel reservation / trvellrrs (transport of-) arranging of
tours / booking ofseats for travel

39

الصنف

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

الرئيسي/  الطفيلة١١١١٨ -٦٧٦٨ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٦٤٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الحجز للسفر/  تنظيم الرحالت/نقل المسافرين الحجز للنفل/الحجز للنفل
 الحجز/تنظيم الرحالت نقل المسافرين/المكاتب للسياحية )ماعدا حجز الفنادق( نقل السافرين
 حجز مقاعد السفر/للسفر تنظيم الرحالت السياحية

353

Date of

23/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rehant AlAnbar
AlDowaleyeh Lel Seyaha
Wal Safar
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, King Abdullah II Street, P.O.Box:
11822, 11822
Applicant for
P.O.Box 11822 -11822 Amman, King
Correspondence
Abdullah II Street
Trademark
170505
Class
39

Goods/Services
freighting, freight shipping of goods , courier services
messages or merchandise , freight brokerage, transportation
logistics
Special condition: Claiming Colors turquoise and white as per
the specimen filed at the Trademark Office
Disclaimer: ConEX Logistics Solutions

23/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ريحانة العنبر الدوليه للسياحه والسفر

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٨٢٢ ,١١٨٢٢:ب. ص، شارع الملك عبدﷲ الثاني- عمان

39

,١١٨٢٢:ب. ص، شارع الملك عبدﷲ الثاني- عمان
١١٨٢٢
الصنف
١٧٠٥٠٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,( خدمات البريد السريع )للرسائل أو البضائع,( الشحن )شحن البضائع,خدمات الشحن
 خدمات النقل اللوجستية,وساطة الشحن
 العالمة محددة بااللوان التركواز و األبيض حسب النموذج المودع لدى:اشتراطات خاصة
.مسجل العالمات التجارية

354

Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sukhtian For Power ,
Water Environment Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address ◌ِ Amman -abdali King Hussain Street ,
P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 1027 -11118 , Amman -abdali
Correspondence
King Hussain Street
Trademark
170673
Class
40

Goods/Services
‘production of energy, Waste and trash (Recycling of. Waste treatment [transformation], Water treating.

18/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

السختيان للطاقة والمياه والبيئة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٠٢٧:ب. ص، العبدلي شارع الملك حسين- عمان
١١١١٨
العبدلي شارع الملك حسين-  عمان١١١١٨ -١٠٢٧ ب.ص
40

الصنف

١٧٠٦٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 النفايات والقمامة )إعادة تدوير النفايات والقمامة(« معالجة:إنتاج الطاقة
. معالجة الماء:[النفايات ]التحويل

355

Date of

22/01/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ECDL Foundation
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address The Grange, Stillorgan Road, Blackrock,
Co. Dublin, Ireland, P.O.Box: 921100,
11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170570
Class
41

Goods/Services
Education and training; arranging and conducting competitions,
seminars, conferences and workshops; publication of books
and texts; instruction services; electronic publications in the
field of education and training; instruction and training provided
on-line from a computer database or from facilities provided on
the Internet and other similar information networks;
organisation, production and presentation of on-line training
and education provided on-line from a computer database or
from facilities provided on the Internet and other similar
information networks; instruction services relating to computer
and information technology user; educational certification
services; education examination services relating to computer
and information technology user.

22/01/2019

:تاريخ ايداع الطلب

اي سي دي ال فاونديشين
ايرلندا
شركة اجنبية

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

،  ايرلندا، دبلن. كو، بالكروك، ستيلورجان رود،ذي جرانج
١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:ب.ص
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧٠٥٧٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نشر الكتب، تنظيم وادارة المسابقات والندوات والمؤتمرات وورش العمل،التعليم والتدريب
 توفير، توفير المنشورات اإللكترونية في مجال التعليم والتدريب، خدمات التعليم،والنصوص
التعليم والتدريب عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو عن طريق التسھيالت المقدمة
 تنظيم وإنتاج وتقديم التدريب عبر،عبر اإلنترنت وغيرھا من شبكات المعلومات المماثلة
اإلنترنت والتعليم المباشر عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات حاسوبية أو عن طريق التسھيالت
 خدمات التعليم المتعلقة،المقدمة عبر اإلنترنت وغيرھا من شبكات المعلومات المماثلة
 خدمات فحوصات، خدمات الشھادات التعليمية،بالكمبيوتر ومستخدمي تكنولوجيا المعلومات
.التعليم المتعلقة بمستخدمي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
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Date of

22/08/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KING ABDULLAH
UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4700 King Abdullah University of Science
and Technology, Thuwal 23955-6900
Saudi Arabia

Goods/Services
Providing information and instruction in the field of information
security and compliance; online training in the field of
information security and compliance; education information;
educational services; information (education); instruction
services; providing online electronic publications (not
downloadable); publication of electronic books and journals
online; workshops (arranging and conducting of) (training).

:تاريخ ايداع الطلب

جامعة الملك عبدﷲ للعلوم والتكنولوجيا

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

-٢٣٩٥٥  ثول، جامعة الملك عبدﷲ للعلوم والتكنولوجيا٤٧٠٠
 السعودية،٦٩٠٠

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170392
Class
41

22/08/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
41

الصنف

١٧٠٣٩٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير معلومات وتعليمات في مجال أمن العلومات واالمتثال؛ التدريب االلكتروني في مجال
أمن العلومات واالمتثال؛ توفير خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛ توفير الخدمات التعليمية؛
المعلومات )تعليمية(؛ خدمات اإلرشاد؛ توفير منشورات إلكترونية على اإلنترنت )غير القابلة
(للتحميل(؛ نشر الكتب والصحف االلكترونية عبر اإلنترنت؛ ورشات العمل )تنظيم وإجراء
.()التدريب
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2019

Date of

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٣٩١

الصنف

41

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب والترفيه؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية؛
خدمات الترفيه على شكل توفير األلعاب والمسابقات غير القابلة للتحميل عبر اإلنترنت
المقدمة عبر شبكات الحاسوب؛ توفير المعلومات المتعلقة باأللعاب اإللكترونية والحاسوب؛
الحجوزات للترفيه؛ خدمات اليانصيب؛ توفير محتوى ترفيه الوسائط المتعددة غير القابل
للتحميل ،تحديدا :األلعاب والعروض المستمرة التي تعرض الموسيقى والرياضة عبر شبكات
الحاسوب؛ البث للبرامج الترفيھية المستمرة عبر الراديو والتلفاز واالتصاالت الخليوية
واالتصاالت الالسلكية واإلنترنت وشبكات االتصاالت اإللكترونية وشبكات الحاسوب في
مجاالت األحداث الجارية واألخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء
والخدمات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم
والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛ إنتاج برامج الفيديو والموسيقى للبث على شبكات الحاسوب؛
إنتاج برامج الفيديو للبث على شبكات الحاسوب؛ خدمات الترفيه ،تحديدا :توفير المعلومات
واإلحصائيات والتعليقات في مجاالت التعليم والترفيه والخدمات المالية وأخبار األحداث
الحالية والرھانات الرياضية والرياضة لألطفال والكبار عبر شبكات الحاسوب؛ توفير قوائم
الترفيه والتلفزيون عبر اإلنترنت؛ تنظيم وإجراء المسابقات والبطوالت الرياضية الخيالية؛
توفير معلومات األخبار الرياضية الخيالية على االنترنت؛ توفير المعلومات الرياضية عبر
الھاتف والھواتف الخلوية وأجھزة االتصاالت الالسلكية واالنترنت؛ توفير المعلومات في مجال
الرياضة والنتائج الرياضية واإلحصائيات الرياضية وإحصائيات الالعبين؛ اللعب عن طريق
اللعب التعليق الرياضي والتعليق الرياضي التحريري عبر اإلنترنت؛ تقديم العروض الموسيقية
والفيديوھات الموسيقية ومقاطع الفيديو ومقاطع األفالم ومقابالت المشاھير وبرامج الحوار
ومعاينات البرامج التلفزيونية والصور الفوتوغرافية ومواد الترفيه األخرى ذات الصلة
المقدمة عبر موقع إللكتروني؛ خدمات التصوير عبر اإلنترنت؛ توفير موسيقى مسجلة مسب ًقا
غير قابلة للتحميل ،المعلومات في مجال الموسيقى والتعليق والمقاالت حول الموسيقى،
وجميعھا عبر شبكات الحاسوب؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي؛ خدمات
الترفيه ،تحديدا :توفير المدونة الصوتية في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب
الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة
والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛ خدمات الترفيه ،تحديدا:
توفير مقاطع الفيديو في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه
واألزياء والمعلومات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة
واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛ خدمات الترفيه على شكل سلسلة فيديو
حول التمويل؛ توفير المعلومات الترفيھية في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب
الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة
والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية المقدمة عبر موقع
إلكتروني؛ توفير منشور عبر اإلنترنت على شكل رسالة إخبارية في مجال التمويل يتم
إرسالھا عبر خدمة اشتراك الستخدامھا في توفير التحليالت والتحذيرات وتوقعات البيانات
المالية واالقتصادية من خالل أبحاث السوق وأدوات التحليل اإلحصائي؛ النشر اإللكتروني
للكتب والمجالت اإللكترونية؛ خدمات النشر المكتبي االلكتروني؛ خدمات التصفح عبر اإلنترنت
للنشر اإللكتروني؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية على اإلنترنت غير القابلة للتحميل؛
خدمات التصفح عبر اإلنترنت للصور اإللكترونية؛ البحث عن الكتب والمجالت واإلصدارات
الدورية؛ ترجمة الكتب والمجالت واإلصدارات الدورية؛ الخدمات التعليمية؛ خدمات الترفيه ؛
معلومات الترفيه ؛ الترفيه والمعلومات الترفيھية؛ معلومات عن األنشطة الترفيھية؛ توفير
معلومات حول البرامج التلفزيونية؛ توفير خدمات بث الفيديو عبر اإلنترنت؛ توفير مقاطع
الفيديو عبر االنترنت غير القابلة للتحميل؛ توفير األفالم غير القابلة للتحميل من خالل خدمات
الفيديو حسب الطلب؛ توفير البرامج التلفزيونية غير القابلة للتحميل من خالل خدمات الفيديو
حسب الطلب؛ توفير خدمات بث الموسيقى عبر اإلنترنت؛ توفير الموسيقى على اإلنترنت غير

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170391
Class
41

Trademark

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; entertainment services in the nature of
providing non-downloadable online games and contests
provided via computer networks; providing information relating
;to electronic and computer games; booking of entertainment
lottery services; providing non-downloadable multimedia
entertainment content, namely, games and ongoing shows
featuring music and sports via computer networks; ongoing
entertainment programs broadcast via radio, television, cellular
communication, wireless communication, the internet,
electronic communications networks, and computer networks in
the fields of current events, news, commentary, weather, sports,
entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health,
lifestyle, travel, parenting, science, technology, culture, and
wellness; production of music video programs for broadcast on
computer networks; production of video programs for
broadcast on computer networks; entertainment services,
namely, providing information, statistics and commentary in the
fields of education, entertainment, finance, current event news,
sports betting, and sports for children and adults via computer
networks; providing entertainment and television listings via the
internet; organizing and conducting fantasy sports contests and
;leagues; providing online fantasy sports news information
providing sports information via telephone, cellular telephone,
wireless communication devices, and the internet; providing
information in the field of sports, sports scores, sports
statistics, player statistics, play-by-play sports commentary,
and sports editorial commentary via the internet; provision of
musical performances, musical videos, videos, film clips,
celebrity interviews, talk shows, television show previews,
photographs, and other entertainment related multimedia
;materials, provided via a website; online photography services
providing non-downloadable prerecorded music, information in
the field of music, and commentary and articles about music, all
via computer networks; providing information regarding
photography; entertainment services, namely, providing
podcasts in the fields of news, commentary, weather, sports,
entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health,
lifestyle, travel, parenting, science, technology, culture, and
wellness; entertainment services, namely, providing videos in
the fields of news, commentary, weather, sports, entertainment,
fashion, finance, music, inspiration, health, lifestyle, travel,
;parenting, science, technology, culture, and wellness
entertainment services in the nature of a video series about
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finance; providing entertainment information in the fields of
news, commentary, weather, sports, entertainment, fashion,
finance, music, inspiration, health, lifestyle, travel, parenting,
science, technology, culture, and wellness provided via a
website; providing an online publication in the nature of a
newsletter in the field of finance that is transmitted via a
subscription service for use in providing analytics, alerts, and
forecasts of financial and economic data via market research
and statistical analysis tools; online publication of electronic
books and journals; electronic desktop publishing; online
browsing services for electronic publication; providing online
electronic publications, not downloadable; online browsing
services for electronic images; searching for books, magazines
and periodicals; translation of books, magazines and
periodicals; educational services; entertainment services;
entertainment information; leisure and entertainment
information; information on recreational activities; providing TV
program information; providing online video streaming
services; providing online videos, not downloadable; providing
films, not downloadable, via video-on-demand services;
providing TV programs, not downloadable, via video-on-demand
services; providing online music streaming services; providing
online m
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078382
Claim Date: 09/08/2019

القابلة للتحميل؛ خدمات األلعاب المقدّمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات الحاسوب؛ خدمات
تنظيم المنافسات )التعليمية أو الترفيھية(؛ خدمات تنظيم وعقد المؤتمرات؛ تنظيم المعارض
للغايات الثقافية أو التعليمية؛ إنتاج األفالم والفيديو واألقراص والتخطيط واإلنتاج للبرامج
التلفزيونية الترفيھية؛ خدمات ممتھني الترفيه؛ خدمات مراسلي األخبار؛ تعديل والنشر
.والبحث وخدمات االشتراك والترجمة للكتب والمجالت واإلصدارات الدورية

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2019

Date of

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٣٩٠

الصنف

41

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب والترفيه؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية؛
خدمات الترفيه على شكل توفير األلعاب والمسابقات غير القابلة للتحميل عبر اإلنترنت
المقدمة عبر شبكات الحاسوب؛ توفير المعلومات المتعلقة باأللعاب اإللكترونية والحاسوب؛
الحجوزات للترفيه؛ خدمات اليانصيب؛ توفير محتوى ترفيه الوسائط المتعددة غير القابل
للتحميل ،تحديدا :األلعاب والعروض المستمرة التي تعرض الموسيقى والرياضة عبر شبكات
الحاسوب؛ البث للبرامج الترفيھية المستمرة عبر الراديو والتلفاز واالتصاالت الخليوية
واالتصاالت الالسلكية واإلنترنت وشبكات االتصاالت اإللكترونية وشبكات الحاسوب في
مجاالت األحداث الجارية واألخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء
والخدمات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم
والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛ إنتاج برامج الفيديو والموسيقى للبث على شبكات الحاسوب؛
إنتاج برامج الفيديو للبث على شبكات الحاسوب؛ خدمات الترفيه ،تحديدا :توفير المعلومات
واإلحصائيات والتعليقات في مجاالت التعليم والترفيه والخدمات المالية وأخبار األحداث
الحالية والرھانات الرياضية والرياضة لألطفال والكبار عبر شبكات الحاسوب؛ توفير قوائم
الترفيه والتلفزيون عبر اإلنترنت؛ تنظيم وإجراء المسابقات والبطوالت الرياضية الخيالية؛
توفير معلومات األخبار الرياضية الخيالية على االنترنت؛ توفير المعلومات الرياضية عبر
الھاتف والھواتف الخلوية وأجھزة االتصاالت الالسلكية واالنترنت؛ توفير المعلومات في مجال
الرياضة والنتائج الرياضية واإلحصائيات الرياضية وإحصائيات الالعبين؛ اللعب عن طريق
اللعب التعليق الرياضي والتعليق الرياضي التحريري عبر اإلنترنت؛ تقديم العروض الموسيقية
والفيديوھات الموسيقية ومقاطع الفيديو ومقاطع األفالم ومقابالت المشاھير وبرامج الحوار
ومعاينات البرامج التلفزيونية والصور الفوتوغرافية ومواد الترفيه األخرى ذات الصلة
المقدمة عبر موقع إللكتروني؛ خدمات التصوير عبر اإلنترنت؛ توفير موسيقى مسجلة مسب ًقا
غير قابلة للتحميل ،المعلومات في مجال الموسيقى والتعليق والمقاالت حول الموسيقى،
وجميعھا عبر شبكات الحاسوب؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي؛ خدمات
الترفيه ،تحديدا :توفير المدونة الصوتية في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب
الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة
والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛ خدمات الترفيه ،تحديدا:
توفير مقاطع الفيديو في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه
واألزياء والمعلومات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة
واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية؛ خدمات الترفيه على شكل سلسلة فيديو
حول التمويل؛ توفير المعلومات الترفيھية في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب
الرياضية والترفيه واألزياء والخدمات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة
والسفر واألبوة واألمومة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعافية المقدمة عبر موقع
إلكتروني؛ توفير منشور عبر اإلنترنت على شكل رسالة إخبارية في مجال التمويل يتم
إرسالھا عبر خدمة اشتراك الستخدامھا في توفير التحليالت والتحذيرات وتوقعات البيانات
المالية واالقتصادية من خالل أبحاث السوق وأدوات التحليل اإلحصائي؛ النشر اإللكتروني
للكتب والمجالت اإللكترونية؛ خدمات النشر المكتبي االلكتروني؛ خدمات التصفح عبر اإلنترنت
للنشر اإللكتروني؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية على اإلنترنت غير القابلة للتحميل؛
خدمات التصفح عبر اإلنترنت للصور اإللكترونية؛ البحث عن الكتب والمجالت واإلصدارات
الدورية؛ ترجمة الكتب والمجالت واإلصدارات الدورية؛ الخدمات التعليمية؛ خدمات الترفيه ؛
معلومات الترفيه ؛ الترفيه والمعلومات الترفيھية؛ معلومات عن األنشطة الترفيھية؛ توفير
معلومات حول البرامج التلفزيونية؛ توفير خدمات بث الفيديو عبر اإلنترنت؛ توفير مقاطع
الفيديو عبر االنترنت غير القابلة للتحميل؛ توفير األفالم غير القابلة للتحميل من خالل خدمات
الفيديو حسب الطلب؛ توفير البرامج التلفزيونية غير القابلة للتحميل من خالل خدمات الفيديو
حسب الطلب؛ توفير خدمات بث الموسيقى عبر اإلنترنت؛ توفير الموسيقى على اإلنترنت غير

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170390
Class
41

Trademark

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; entertainment services in the nature of
providing non-downloadable online games and contests
provided via computer networks; providing information relating
;to electronic and computer games; booking of entertainment
lottery services; providing non-downloadable multimedia
entertainment content, namely, games and ongoing shows
featuring music and sports via computer networks; ongoing
entertainment programs broadcast via radio, television, cellular
communication, wireless communication, the internet,
electronic communications networks, and computer networks in
the fields of current events, news, commentary, weather, sports,
entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health,
lifestyle, travel, parenting, science, technology, culture, and
wellness; production of music video programs for broadcast on
computer networks; production of video programs for
broadcast on computer networks; entertainment services,
namely, providing information, statistics and commentary in the
fields of education, entertainment, finance, current event news,
sports betting, and sports for children and adults via computer
networks; providing entertainment and television listings via the
internet; organizing and conducting fantasy sports contests and
;leagues; providing online fantasy sports news information
providing sports information via telephone, cellular telephone,
wireless communication devices, and the internet; providing
information in the field of sports, sports scores, sports
statistics, player statistics, play-by-play sports commentary,
and sports editorial commentary via the internet; provision of
musical performances, musical videos, videos, film clips,
celebrity interviews, talk shows, television show previews,
photographs, and other entertainment related multimedia
;materials, provided via a website; online photography services
providing non-downloadable prerecorded music, information in
the field of music, and commentary and articles about music, all
via computer networks; providing information regarding
photography; entertainment services, namely, providing
podcasts in the fields of news, commentary, weather, sports,
entertainment, fashion, finance, music, inspiration, health,
lifestyle, travel, parenting, science, technology, culture, and
wellness; entertainment services, namely, providing videos in
the fields of news, commentary, weather, sports, entertainment,
fashion, finance, music, inspiration, health, lifestyle, travel,
;parenting, science, technology, culture, and wellness
entertainment services in the nature of a video series about

360

finance; providing entertainment information in the fields of
news, commentary, weather, sports, entertainment, fashion,
finance, music, inspiration, health, lifestyle, travel, parenting,
science, technology, culture, and wellness provided via a
website; providing an online publication in the nature of a
newsletter in the field of finance that is transmitted via a
subscription service for use in providing analytics, alerts, and
forecasts of financial and economic data via market research
and statistical analysis tools; online publication of electronic
books and journals; electronic desktop publishing; online
browsing services for electronic publication; providing online
electronic publications, not downloadable; online browsing
services for electronic images; searching for books, magazines
and periodicals; translation of books, magazines and
periodicals; educational services; entertainment services;
entertainment information; leisure and entertainment
information; information on recreational activities; providing TV
program information; providing online video streaming
services; providing online videos, not downloadable; providing
films, not downloadable, via video-on-demand services;
providing TV programs, not downloadable, via video-on-demand
services; providing online music streaming services; providing
online m
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078381
Claim Date: 09/08/2019

القابلة للتحميل؛ خدمات األلعاب المقدّمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات الحاسوب؛ خدمات
تنظيم المنافسات )التعليمية أو الترفيھية(؛ خدمات تنظيم وعقد المؤتمرات؛ تنظيم المعارض
للغايات الثقافية أو التعليمية؛ إنتاج األفالم والفيديو واألقراص والتخطيط واإلنتاج للبرامج
التلفزيونية الترفيھية؛ خدمات ممتھني الترفيه؛ خدمات مراسلي األخبار؛ تعديل والنشر
.والبحث وخدمات االشتراك والترجمة للكتب والمجالت واإلصدارات الدورية

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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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

Goods/Services
Education; entertainment; training; organisation and
management of conferences and seminars, exhibition services
for cultural or educational purposes; production of radio or
television programs; sporting and cultural activities;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computers,
information technology, image and audio processing
technology, telecommunications and computers global
networks; training in the field of computer operation and
information technology; conducting entertainment exhibitions
in the nature of information technology demonstrations;
entertainment services, namely, providing on-line computer
games; conducting entertainment exhibitions, namely, real-time
athletic competitions via a global computer network; and
conducting entertainment exhibitions, namely, providing
demonstrations on websites featuring museum exhibitions,
sporting events, art gallery exhibitions, concerts, and musical
recordings; editing of books, journals; shows and films
production; organisation and leading of conferences,
symposiums, congresses; leading of cultural or educative
purposes exhibitions; booking of seats for shows
Priority claim: Claim Country: MU
Claim No.: MU/M/2019/29115
Claim Date: 10/04/2019
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word "DIGITAL" whenever
appearing differently or separately from the mark.

: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
170517
Class
41

08/10/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
41

الصنف

١٧٠٥١٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات المعارض،الخدمات التعليمية ؛ الترفيه؛ التدريب؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات والندوات
ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ إنتاج برامج الراديو أو التلفاز؛ خدمات األنشطة الرياضية
 عقد الصفوف والحلقات الدراسية والمؤتمرات وورش: تحديدا،والثقافية؛ الخدمات التعليمية
،العمل في مجال الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا معالجة الصور والصوت
االتصاالت عن بعد والشبكات العالمية للحاسوب؛ التدريب في مجال تشغيل الحاسوب
وتكنولوجيا المعلومات؛ إجراء المعارض الترفيھية على شكل عروض تكنولوجيا المعلومات؛
، توفير ألعاب الحاسوب على اإلنترنت؛ إجراء المعارض الترفيھية: تحديدا، خدمات الترفيه
 مسابقات رياضية في الوقت الفعلي عبر شبكة حاسوب عالمية؛ إجراء المعارض:تحديدا
 تقديم عروض توضيحية على مواقع إلكترونية التي تعرض معارض: تحديدا،الترفيھية
المتحف والفعاليات الرياضية والمعارض الفنية والحفالت الموسيقية والتسجيالت الموسيقية؛
تحرير الكتب والصحف وإنتاج العروض واألفالم؛ تنظيم وقيادة المؤتمرات والندوات
واالجتماعات؛ قيادة المعارض الثقافية أو التعليمية؛ خدمات حجز المقاعد للعروض

MU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
MU/M/٢٠١٩/٢٩١١٥ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء
"DIGITAL"  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

29/10/2019

اسم طالب التسجيل:

مركز النوع االجتماعي لالستشارات النسوية االجتماعية والتدريب

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -ام اذينة -سوق الذھب -شارع شط العرب-بناية رقم ٩
 ،ص.ب١١١٨٤ ,٨٤١٠٨٠:
ص.ب  ١١١٨٤ -٨٤١٠٨٠عمان -ام اذينة -سوق الذھب -
شارع شط العرب-بناية رقم ٩
41
الصنف
١٧٠٤٦١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطوير وتنمية الشخصية ,تدريب على حل المشكالت تمكين االنسان

29/10/2019

Date of

Applicant Name:

Gender Center for Women
and Social Counseling
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -omothaing -shat alarab street, n,
P.O.Box: 841080, 11184
Applicant for
 P.O.Box 841080 -11184 ammanCorrespondence
omothaing -shat alarab street
Trademark
170461
Class
41

Goods/Services
personal development, problem solving training, Human
empowerment

363

Date of

19/12/2019

Applicant Name:

TUV Osterreich
(Technischer
Uberwachungs-Verein
Osterreich)
Nationality
: AUSTRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deutschstrasse 10, A- 1230 Vienna,
Austria

19/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

(فيرين أوسترريتش- تي يو في أوسترريتش)تيتشنيستشير اوبيرواتشانجس

:اسم طالب التسجيل

النمسا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170559
Class
41

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; education information; academies
[education]; publication of texts, other than publicity texts;
online publication of electronic books and journals; arranging
and conducting of conferences; arranging and conducting of
symposiums; arranging and conducting of seminars; arranging
and conducting of workshops [training]; publication of books.

 النمسا، فينا١٢٣٠ - أيه،١٠ ديوتشستراسه

41

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٥٥٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ معلومات التعليم؛ أكاديميات
 بخالف نصوص الدعاية؛ النشر اإللكتروني للكتب والمجالت،]التعليم[؛ نشر النصوص
اإللكترونية؛ تنظيم وادارة المؤتمرات؛ تنظيم وادارة الندوات؛ تنظيم وادارة الحلقات الدراسية؛
.تنظيم وادارة ورشات العمل ]التدريب[؛ نشر الكتب
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Date of

05/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170322
Class
41

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
information and news in the field of employment training;
Publishing Of Newspapers, Magazines & Periodicals

05/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

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

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
41
الصنف
١٧٠٣٢٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع على االنترنت يضم أخبار وافتتاحيات تحريرية وآراء فيما يتعلق باألحداث
 نشر، توفير معلومات وأخبار على االنترنت في مجال التدريب على التوظيف،الجارية
الصحف )الجرائد( والمجالت والدوريات
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

اسم طالب التسجيل:

سوني إنتراكتيف إنترتينمنت إنك

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SONY INTERACTIVE
ENTERTAINMENT INC.

 ١-٧-١كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،اليابان
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٩٣

25/02/2020

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات ترفيھيه ،وتحديداً توفير الموسيقى واألفالم غير قابله للتنزيل عبر خدمة
عرض الفيديو عند الطلب بواسطة شبكات اإلتصاالت عن طريق الطرفيات الحاسوبية
وشبكات األلياف البصرية والھواتف؛ خدمات ترفيھيه ،وتحديداً توفير أفالم وبرامج
تلفزيونية غير قابلة للتنزيل عبر مصدر لعرض الفيديو عند الطلب؛ خدمات ترفيھيه،
وتحديداً توفير مرئيات وموسيقى غير قابلة للتنزيل مباشرة عبر خدمة عرض
الفيديو عند الطلب بواسطة شبكات اإلتصاالت عن طريق الطرفيات الحاسوبية
وشبكات األلياف البصريه والھواتف؛ خدمات ترفيھيه ،وتحديداً توفير صور ومشاھد
حول شخصيات وھمية تظھر في األلعاب والرسوم المتحركة؛ خدمات ترفيھيه،
وتحديداً توفير صور فوتوغرافيه تحتوي على رسومات غير قابله للتنزيل بواسطة
شبكات اإلتصاالت عن طريق الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف البصرية
والھواتف؛ خدمات ترفيھيه ،وتحديداً توفير مرئيات غير قابله للتنزيل في مجال
التعليم أو الثقافة أو الترفيه أو الرياضة بواسطة شبكات اإلتصاالت عن طريق
الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف البصرية والھواتف؛ خدمات ترفيھيه ،وتحديداً
توفير الموسيقى والفيديو غير قابله للتنزيل تتضمن برامج تلفزيونية عبر إستخدام
خدمة عرض الفيديو عند الطلب بواسطة اإلتصاالت على الشبكات الحاسوبية؛
خدمات ترفيھيه ،وتحديداً توفير الموسيقى والفيديو غير قابله للتنزيل تتضمن برامج
تلفزيونية عبر إستخدام خدمات تلفزيونية تتعلق بعرض الفيديو عند الطلب والدفع
عند المشاھدة؛ عرض أفالم سينمائية أو إنتاج أفالم سينمائية أو توزيع أفالم
سينمائية؛ خدمات ترفيھيه ،وتحديداً توفير الفيديو والصوت أللعاب حاسوب غير
قابلة للتنزيل بواسطة شبكات اإلتصاالت عن طريق الطرفيات الحاسوبية وشبكات
األلياف البصرية والھواتف؛ توفير الموسيقى غير قابله للتنزيل عبر شبكة اإلنترنت
أو شبكات الحاسوب؛ توفير الموسيقى غير قابله للتنزيل عبر شبكة اإلنترنت
وشبكات الحاسوب والشبكات الكبليه وشبكات الحاسوب بإستخدام خدمة العرض عند
الطلب واإلتصاالت التفاعلية بإستخدام الھواتف المحموله؛ خدمات ترفيھيه ،وتحديداً
توفير الفيديو والصوت غير قابله للتنزيل تتضمن تقديم عروض مسرحية عبر شبكة
اإلنترنت وشبكات الحاسوب والشبكات الكبلية وشبكات الحاسوب بإستخدام خدمة
العرض عند الطلب واإلتصاالت التفاعلية بإستخدام الھواتف المحموله؛ خدمات
ترفيھيه ،وتحديداً توفير صور فوتوغرافية وأفالم الرسوم المتحركة غير قابله
للتنزيل عبر شبكة اإلنترنت وشبكات الحاسوب والشبكات الكبليه وشبكات الحاسوب
بإستخدام خدمة العرض عند الطلب واإلتصاالت التفاعليه بإستخدام الھواتف
المحموله؛ خدمات ترفيھيه ،وتحديداً توفير ألعاب حاسوب عبر شبكة اإلنترنت
وشبكات الحاسوب والشبكات الكبليه وشبكات الحاسوب بإستخدام خدمة العرض عند
الطلب واإلتصاالت التفاعليه بإستخدام الھواتف المحموله؛ توفير فيديو وصور ثابتة
ومتحركة تحتوي على أفالم وبرامج تلفزيونيه ورسومات غير قابله للتنزيل من خالل
البث الحي عبر شبكة اإلنترنت؛ توفير أفالم غير قابله للتنزيل عبر شبكة اإلنترنت أو
شبكات الحاسوب؛ توفير الموسيقى المباشرة غير قابله للتنزيل عبر خدمة العرض
عند الطلب والمعلومات المرتبطه بھا؛ توفير مرئيات غير قابله للتنزيل لبرامج
تلفزيونيه تتضمن معلومات إقليميه عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات الحاسوب؛ توفير
مرئيات تحتوي على برامج تلفزيونيه غير قابله للتنزيل عبر شبكة اإلنترنت أو
شبكات الحاسوب؛ توفير أفالم غير قابله للتنزيل عبر خدمة العرض عند الطلب من
خالل شبكات كبليه وشبكات الحاسوب وشبكة اإلنترنت؛ توفير مرئيات تحتوي على
أفالم وبرامج تلفزيونيه غير قابله للتنزيل عبر خدمة العرض عند الطلب من خالل
الشبكات الكبليه وشبكات الحاسوب وشبكة اإلنترنت؛ توفير أفالم غير قابله للتنزيل
عبر خدمة العرض عند الطلب من خالل اإلتصاالت التفاعليه بإستخدام الھواتف
المحموله؛ إدارة أو عرض تمثيليات حية؛ خدمات الترفيه الموسيقية ،وتحديداً حفالت

41

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO
JAPAN
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170493
Class
41

Goods/Services
Entertainment services, namely, providing on-line non-downloadable
music and film via a video-on-demand service via communications
networks by means of computer terminals, fiber optic networks and
telephones; entertainment services, namely, provision of nondownloadable films and television programs via a video-on-demand
source; entertainment services, namely, providing on-line nondownloadable videos and music via a video-on-demand service via
communications networks by means of computer terminals, fiber
optic networks and telephones; entertainment services, namely,
providing images and pictures about fictional characters appearing in
games and animations; entertainment services, namely, providing
non-downloadable photographic images containing artwork via
communications networks by means of computer terminals, fiber
optic networks and telephones; entertainment services, namely,
providing non-downloadable videos in the field of education, culture,
entertainment or sports via communications networks by means of
;computer terminals, fiber optic networks and telephones
entertainment services, namely, providing non-downloadable music
and video featuring television programs using a video-on-demand
service via computer network communications; entertainment
services, namely, providing non-downloadable music and video
featuring television programs using video-on-demand and pay-perview television services; movie showing, movie film production, or
movie film distribution; entertainment services, namely, providing
non-downloadable video and audio for computer games via
communications networks by means of computer terminals, fiber
optic networks and telephones; providing non-downloadable music
via the Internet or computer network; entertainment services, namely,
providing non-downloadable music via the Internet, computer
network, cable network, computer network using an on-demand
;service and interactive communication using mobile phones
entertainment services, namely, providing non-downloadable audio
and video featuring presentation of theatrical performances via the
Internet, computer network, cable network, computer network using
an on-demand service and interactive communication using mobile
phones; entertainment services, namely, providing non-downloadable
photographic images and animation films via the Internet, computer
network, cable network, computer network using an on demand
;service and interactive communication using mobile phones
entertainment services, namely, providing computer games via the
Internet, computer network, cable network, computer network using
an on-demand service and interactive communication using mobile
phones; providing non-downloadable video, still and moving images
containing film and television programs and artwork by streaming via
the Internet; providing non-downloadable films via the Internet or
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computer network; providing on-line non-downloadable music via an
on-demand service and information relating thereto; providing nondownloadable videos for television program featuring regional
information via the Internet or computer network; providing nondownloadable videos containing television programs via the Internet
or computer network; providing non-downloadable films via an ondemand service via cable network, computer network and the Internet;
providing non-downloadable videos containing films and television
programs via an on-demand service via cable network, computer
network and the Internet; providing non-downloadable films via an ondemand service via interactive communication using mobile phones;
direction or presentation of live show performances; musical
entertainment services, namely, live music concerts; musical
performances, namely, live performances by a musical group;
presentation of musical performances; production and distribution of
interactive television programs; production and distribution of cable
television or television programs; production and distribution of radio
programs; production and distribution of programs for cable
television providers; production and distribution of television quiz
programs, television prize programs, television game programs, and
television entertainment programs for others; production and
distribution of programs for television, cable television, radio, satellite
radio, movies and film; production and distribution of television
programs features of educations by means of computer networks;
production and distribution of television programs in the field of
news; production and distribution of radio or television programs
featuring regional information; production and distribution of radio or
television programs featuring traditional Japanese culture; production
of radio or television programs; organization of sporting events in the
field of football, hockey, golf, car races, basketball, baseball, soccer,
lacrosse, volleyball, tennis, curling, squash, swimming, cycling;
organization of sporting events; organization, production,
presentation and conducting of events for the purpose of cultural
exchange between people and region; organization, production,
presentation and conducting of events related to cultural exchange
between Japan and overseas; organization, production, presentation
and conducting of live talk show events; organization of
entertainment events excluding movies, shows, plays, musical
performances, sports, horse races, bicycle races, boat races and auto
races; entertainment in the nature of video game competitions;
entertainment services, namely, providing non-downloadable videos,
music and lyrics for karaoke via communications networks by means
of computer terminals, fiber optic networks and telephones; providing
amusement facilities; entertainment services, namely, providing
online, non-downloadable electronic match games via
communications networks by means of computer terminals, fiber
optic networks and telephones; entertainment services, namely,
providing online, non-downloadable electronic games via
communications networks by means of home video game machines
and personal computers; entertainment services, namely, providing
online, non-downloadable electronic games via communications
networks by means of mobile telephone or computer terminals; game
services provided by means of communications by computer
terminals, optical fiber networks or mobile telephone; game services
provided by means of communications by computer terminals or
mobile telephone; rental of cinematographic machines and apparatus;
rental of cine-films; rental of records or sound-recorded magnetic
tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; news reporters
services using the Internet; news reporters services and providing
information relating thereto; news reporters services; providing
temporary use of non-downloadable game software
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 79258
Claim Date: 02/12/2019

 وتحديداً التمثيليات الحية من قبل فرقة،موسيقية حية؛ العروض الموسيقية
موسيقية؛ تقديم عروض موسيقية؛ إنتاج وتوزيع برامج تلفزيونية تفاعلية؛ إنتاج
وتوزيع برامج تلفزيونية كبلية أو برامج تلفزيونية؛ إنتاج وتوزيع برامج إذاعية؛
إنتاج وتوزيع برامج لمزودي خدمات التلفزيون الكبلي؛ إنتاج وتوزيع برامج
المسابقات التلفزيونية وبرامج الجوائز التلفزيونية وبرامج األلعاب التلفزيونية
وبرامج الترفيه التلفزيونية لآلخرين؛ إنتاج وتوزيع برامج للتلفزيون والتلفزيون
الكبلي والراديو والراديو المتصل باألقمار الصناعية واألفالم السينمائية واألفالم؛
إنتاج وتوزيع برامج تلفزيونية تتضمن التعليم عن طريق شبكات الحاسوب؛ إنتاج
وتوزيع برامج تلفزيونية في مجال األخبار؛ إنتاج وتوزيع برامج إذاعية أو تلفزيونية
تتضمن معلومات إقليمية؛ إنتاج وتوزيع برامج إذاعية أو تلفزيونية تتضمن الثقافة
اليابانية التقليدية؛ إنتاج برامج إذاعية أو تلفزيونية؛ تنظيم أحداث رياضيه في مجال
كرة القدم والھوكي والغولف وسباقات السيارات وكرة السلة والبيسبول واللكروس
وكرة الطائرة وكرة المضرب والكرلنج والسكواتش والسباحه وركوب الدراجات؛
تنظيم فعاليات رياضية؛ تنظيم وإنتاج وعرض وإدارة فعاليات بغرض تبادل الثقافات
بين األفراد والمناطق؛ تنظيم وإنتاج وعرض وإدارة فعاليات مرتبطه بتبادل الثقافات
بين اليابان والدول بالخارج؛ تنظيم وإنتاج وعرض وإدارة أحداث لبرامج حوارية
حية؛ تنظيم فعاليات ترفيھيه غير شامله األفالم السينمائية والعروض والمسرحيات
والعروض الموسيقية والرياضة وسباقات األحصنة وسباقات الدراجات الھوائية
وسباقات القوارب وسباقات السيارات؛ الترفيه على شكل منافسات خاصة بألعاب
 وتحديداً توفير المرئيات والموسيقى وكلمات األغاني،الفيديو؛ خدمات ترفيھيه
المتعلقة بآلة الكاريوكي غير قابله للتنزيل عبر شبكات اإلتصاالت عن طريق
الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف البصرية والھواتف؛ توفير مرافق للتسليه؛
 وتحديداً توفير ألعاب لمباريات إلكترونيه مباشرة غير قابله للتنزيل،خدمات ترفيھيه
عبر شبكات اإلتصاالت عن طريق الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف البصرية
 وتحديداً توفير ألعاب إلكترونيه مباشرة غير قابله،والھواتف؛ خدمات ترفيھيه
للتنزيل عبر شبكات اإلتصاالت عن طريق أجھزة ألعاب الفيديو المنزلية وأجھزة
 وتحديداً توفير ألعاب إلكترونية مباشرة غير،الحاسوب الشخصية؛ خدمات ترفيھيه
قابله للتنزيل عبر شبكات اإلتصاالت عن طريق الھواتف المحموله أو الطرفيات
الحاسوبية؛ خدمات أللعاب متوفرة عبر وسائل اإلتصاالت من خالل الطرفيات
الحاسوبية أو شبكات األلياف البصرية أو الھواتف المحموله؛ خدمات أللعاب متوفرة
عبر وسائل اإلتصاالت من خالل الطرفيات الحاسوبية أو الھواتف المحموله؛ تأجير
آالت وأجھزة التصوير السينمائي؛ تأجير األفالم السينمائية؛ تأجير اإلسطوانات أو
أشرطة مغناطيسية مسجلة للصوت؛ تأجير أشرطة مغناطيسية مسجلة للصور؛
خدمات مراسلي األنباء بإستخدام شبكة اإلنترنت؛ خدمات مراسلي األنباء وتوفير
المعلومات المتعلقة بھا؛ خدمات مراسلي األنباء؛ توفير إستخدام مؤقت لبرمجيات
.ألعاب غير قابله للتنزيل

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٩٢٥٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Scripps Networks, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9721 Sherrill Boulevard, Knoxville,
Tennessee 37932 USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170571
Class
41

Goods/Services
Entertainment services, namely, multimedia programs in the
field of general interest, distributed via various platforms across
multiple forms of transmission media; providing entertainment
information regarding ongoing television programs via a global
computer network; providing ongoing television programs in
the field of general human interest; production of television
programs; production of multimedia programs; over the top
(OTT) entertainment programming in the field of general human
interest; entertainment services in the nature of providing
entertainment and educational programs and content, namely,
television programs, clips, graphics and information relating to
television programs in the field of general human interest, via
the internet, electronic communications networks, computer
networks and wireless communications networks.

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،سكريبس نتووركس
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات٣٧٩٣٢  تينيسي، نوكسفيل، شيريل بوليفارد٩٧٢١
المتحدة األمريكية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧٠٥٧١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترفيه وبالتحديد برامج الوسائط المتعددة في مجال المصلحة العامة وموزعة عبر
 توفير معلومات ترفيھية تتعلق،منصات مختلفة عبر أشكال متعددة من وسائط اإلرسال
 توفير البرامج التلفزيونية الجارية،بالبرامج التلفزيونية الجارية عبر شبكة حاسوب عالمية
 إنتاج برامج الوسائط، إنتاج البرامج التلفزيونية،في مجال المصلحة اإلنسانية العامة
( في مجالOTT)  البرمجة الترفيھية المقدمة عبر االنترنت او البث التدفقي،المتعددة
 خدمات ترفيھية على طبيعة تقديم البرامج والمحتوى الترفيھي،المصلحة اإلنسانية العامة
والتعليمي وبالتحديد البرامج التليفزيونية والمقاطع والرسومات والمعلومات المتعلقة بالبرامج
التلفزيونية في مجال المصلحة اإلنسانية العامة وعبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت اإللكترونية
.وشبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت الالسلكية
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Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Entertainment services; rental of cinematographic apparatus;
organization of competitions [education or entertainment];
correspondence courses; publication of texts, other than
publicity texts; educational services; instruction services; film
production, other than advertising films; publication of books;
production of shows; mobile library services; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of
congresses; education information; entertainment information;
organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
practical training [demonstration]; providing museum facilities
[presentation, exhibitions]; online publication of electronic
books and journals; game services provided online from a
computer network; providing online electronic publications, not
downloadable; writing of texts; layout services, other than for
advertising purposes; providing online music, not
downloadable; providing online videos, not downloadable;
training services provided via simulators; providing films, not
downloadable, via video-on-demand services; providing
television programs, not downloadable, via video-on-demand
services; cultural, educational or entertainment services
provided by art galleries; film distribution; know-how transfer
[training]; film directing, other than advertising films

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، وان كابيتال باليس،فورث فلور
 جزر كايمان،غراند كايمان

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
170635
Class
41

06/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
41

الصنف

١٧٠٦٣٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترفيه؛ تأجير األجھزة السينمائية؛ تنظيم المسابقات ]التعليم أو الترفيه[؛ دورات
بالمراسلة؛ نشر النصوص بخالف نصوص الدعاية؛ خدمات تعليمية؛ خدمات التدريس؛ إنتاج
 بخالف األفالم اإلعالنية؛ نشر الكتب؛ إنتاج العروض؛ خدمات المكتبة المتنقلة؛ ترتيب،األفالم
وإجراء المؤتمرات؛ ترتيب وإجراء المؤتمرات؛ معلومات التعليم؛ معلومات الترفيه؛ تنظيم
،المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية؛ التدريب العملي؛ توفير تسھيالت المتحف ]عرض
معارض[؛ نشر الكتب والمجالت اإللكترونية على اإلنترنت؛ خدمات األلعاب المقدمة عبر
 غير قابلة للتنزيل؛،اإلنترنت من شبكة كمبيوتر؛ توفير منشورات إلكترونية عبر اإلنترنت
، بخالف األغراض اإلعالنية؛ توفير موسيقى عبر اإلنترنت،كتابة النصوص؛ خدمات التخطيط
 غير قابلة للتنزيل؛ خدمات التدريب،غير قابلة للتنزيل؛ توفير مقاطع فيديو عبر اإلنترنت
المقدمة عبر المحاكيات؛ توفير أفالم ال يمكن تنزيلھا عبر خدمات الفيديو عند الطلب؛ توفير
برامج تلفزيونية غير قابلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو عند الطلب؛ الخدمات الثقافية أو
التعليمية أو الترفيھية التي تقدمھا المعارض الفنية؛ توزيع الفيلم؛ نقل الدراية ]التدريب[؛
 بخالف األفالم اإلعالنية،إخراج األفالم
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تاريخ ايداع الطلب:

12/05/2019

اسم طالب التسجيل:

وارنر بروس .إنترتينمنت إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٤٠٠٠وارنر بوليفارد ،بيربانك ،كاليفورنيا  ،٩١٥٢٢الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٦٦٧

12/05/2019

Date of

الصنف
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من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الحاسوب ،تحديدا :خدمات إنشاء مجتمعات على االنترنت للمستخدمين المسجلين
للمشاركة في المناقشات والحصول على تغذية راجعة من أقرانھم من المجتمعات االفتراضية
والمشاركة في خدمات الشبكات االجتماعية في مجال ترفيه الفيديو العالمي؛ خدمات التصميم
حسب الطلب للتجارب الرقمية؛ خدمات توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب
اإللكترونية غير القابلة للتحميل إلنشاء تجارب رقمية تفاعلية؛ خدمات تصميم وتطوير
برمجيات الحاسوب إلنشاء تجارب رقمية تفاعلية؛ خدمات تصميم وتطوير برمجيات التطبيقات
الحاسوبية إلنشاء تجارب رقمية تفاعلية؛ خدمات استضافة مواقع شبكة تفاعلية؛ خدمات
استضافة المحتويات الرقمية على شبكة اإلنترنت ،تحديدا :محتويات الوسائط المتعددة؛
خدمات استضافة المحتوى الرقمي عبر االنترنت بما يتضمن محتوى الواقع االفتراضي
والنشرات الرقمية والصور الرقمية والصور الفوتوغرافية الرقمية والتسجيالت الصوتية
والتسجيالت الصوتية والمرئية والتسجيالت المرئية والتدوين الصوتي والبيانات والمعلومات
الرقمية؛ خدمات استضافة مواقع شبكة تعرض محتوى الواقع االفتراضي ومحتويات الوسائط
المتعددة والنشرات الرقمية والصور الرقمية والصور الفوتوغرافية الرقمية ومقاطع الفيديو
واألفالم والصور الفوتوغرافية والتسجيالت الصوتية والمحتويات الصوتية والتسجيالت
الصوتية والمرئية والتسجيالت المرئية والرسوم المتحركة والصور والصور والرسائل
والتعليقات والنصوص والمعلومات ومقاطع صوتية رقمية والبيانات والمعلومات الرقمية
والصحف والمدونات اإللكترونية عبر االنترنت؛ خدمات توفير مواقع شبكة تعطي المستخدمين
القدرة على إنشاء صفحات شبكة حسب الطلب تتضمن معلومات يحددھا المستخدم؛ خدمات
توفير بيئة ألكترونية عبر االنترنت تعطي المستخدمين القدرة على إنشاء محتوى مخصص
يتضمن معلومات يحددھا المستخدم؛ خدمات تصميم وتطوير مواقع الشبكة وتطبيقات
البرمجيات؛ خدمات تصميم وتطوير التطبيقات النقالة؛ خدمات البحث والتطوير للتجارب
المادية والرقمية؛ الخدمات التي توفر برمجيات تمكن المستخدمين من إنشاء تجارب شخصية
ورقمية ديناميكية؛ وبرمجيات الحاسوب ،تحديدا :التي توفر على االنترنت وبرمجيات
الحاسوب غير القابلة للتحميل للبث المباشر القابل للتحميل عند الطلب والمحتويات البصرية
السمعية على االنترنت للتلفاز واالجھزة االلكترونية المحمولة؛ خدمات برمجة الحاسوب؛
خدمات الدعم التقني وتقديم االستشارات التقنية إلدارة أنظمة الحاسوب والقواعد البيانية
والطلبات؛ تصميم الرسومات من أجل تجميع صفحات الشبكة على االنترنت؛ توفير المعلومات
التقنية المتعلقة بأجھزة أو برمجيات الحاسوب المتوفرة على االنترنت من شبكات الحاسوب
العالمية أو االنترنت؛ إنشاء وصيانة مواقع االنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات
أساسھا االنترنت لتمكين التحميل والتقاط ونشر وإظھار وإنشاء وتحرير وتشغيل والعرض
بالبث المباشر واالستعراض وعرض والتأشير على والمشاركة وتغيير وتوزيع وخدمات
النشر وإعادة إنتاج الوسائط االلكترونية ومحتويات الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو واالفالم
واألفالم والصور والصور والنصوص الصور الفوتوغرافية والمحتويات الصوتية والمعلومات
عير شبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات التي أساسھا
االنترنت للتمكين من مشاركة محتويات الوسائط المتعددة؛ توفير المنتديات ،تحديدا :توفير
موقع الكتروني يمكن مستخدمي الحاسوب من إمكانية تحميل ومشاركة فيديوھات تدار عن
طريق المستخدمين واألفالم والمحتويات األخرى؛ خدمات توفير االتسخدام المؤقت للبرمجيات
التي تمكن المستخدمين من تحميل محتويات الوسائط المتعددة؛ تصميم وتطوير البرمجيات
ألعاب الحاسوب وبرمجيات ألعاب الفيديو لالستخدام مع الحواسيب وأنظمة برامج ألعاب
الحاسوب وشبكات الحاسوب؛ خدمات برمجة الحاسوب إليجاد فيديو وألعاب واقع إضافي؛
خدمات برمجة الحاسوب أللعاب الفيديو؛ خدمات تصميم وتعديل برامج الحاسوب وألعاب
الحاسوب لآلخرين؛ خدمات تطوير ألعاب الفيديو؛ خدمات تطوير برمجة ألعاب الفيديو؛

Warner Bros.
Entertainment Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170667
Class
42

Goods/Services
Computer services, namely, creating an on-line community for
registered users to participate in discussions, get feedback
from their peers, form virtual communities, and engage in social
networking services in the field of international video
entertainment; custom design of digital experiences; Providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
for creating interactive digital experiences; design and
development of computer software for creating interactive
digital experiences; design and development of computer
;application software for creating interactive digital experiences
hosting an interactive website; hosting of digital content on the
internet, namely, multimedia content; hosting of online digital
content including virtual reality content, digital publications,
digital images, digital photographs, audio recordings, audiovisual recordings, video recordings, podcasts, data, digital
information; hosting a website featuring virtual reality content,
multimedia content, digital publications, digital images, digital
photographs, videos, films, photos, audio recordings, audio
content, audio-visual recordings, video recordings, animation,
pictures, images, messages, comments, text, information, pod;casts, data, digital information, online-journals and blogs
Providing a website that gives users the ability to create
;customized web pages featuring user defined information
Providing an online environment that gives users the ability to
;create customized content featuring user defined information
Website and software application design and development
;services; Mobile application design and development services
;research and development for physical and digital experiences
services featuring software for allowing users to create
personalized and dynamic digital experiences; computer
software, namely, providing online, non-downloadable computer
software for streaming of downloadable, on-demand,
audiovisual content on the internet and to televisions and
mobile electronic devices; computer programming; technical
support and technical consultation services for managing
computer systems, databases and applications; graphic design
for the compilation of web pages on the internet; providing
technical information relating to computer hardware or software
;provided on-line from a global computer network or the internet
creating and maintaining web-sites; providing temporary use of
web-based software to enable uploading, capturing, posting,
showing, creating, editing, playing, streaming viewing,
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previewing, displaying, tagging, sharing, manipulating,
distributing, publishing, and reproducing electronic media,
multimedia content, videos, movies, films, pictures, images,
text, photos, audio content and information via global computer
networks; providing temporary use of web-based software to
enable the sharing of multimedia content among users;
providing a forum, namely, providing a website that allows
computer users the ability to upload and share user-generated
videos, films and other content; providing temporary user of
software that allows users to upload multimedia content;
designing and developing computer game software and video
game software for use with computers, video game program
systems and computer networks; computer programming
services for creating augmented reality videos and games;
computer programming of video games; designing and
modifying computer programs and video games for others;
video game development services; video game programming
development services; development and distribution of software
programs and information assets to create a context-based user
experience across websites, portals and mobile applications;
Computer graphics design services, namely, creating of design
of multimedia, animation and interactive digital experiences.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word "DIGITAL" whenever
appearing differently or separately from the mark.

خدمات تطوير وتوزيع برامج البرمجيات وأصول المعلومات إلنشاء خبرات مستخدمين
مستندة على السياق عبر المواقع األلكترونية والمنافذ والتطبيقات النقالة؛ خدمات تصميم
 إنشاء خبرات تصميم وسائط متعددة وصور وخبرات رقمية: تحديدا،الرسومات الحاسوبية
تفاعلية

 عندما تظھرDigital  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال كلمة:التنازل
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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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
١٧٠٤٠٧

16/07/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات الحاسوب؛ خدمات
مزودي خدمات التطبيقات؛ خدمات البرمجيات كخدمات )اس ايه ايه اس(؛ خدمات
المنصات كخدمة )بيه ايه ايه اس(؛ توفير برمجيات الحوسبة التي تعتمد على
مصادر من اإلنترنت؛ توفير البرمجيات التي تمكن المستخدمين من االستثمار في
العملة الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم
المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة
والعمالت الرمزية لالستخدام؛ توفير تكنولوجيا دفتر األستاذ الموزع؛ توفير برمجيات
لالستخدام في إدارة محافظ العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة
واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية و
العمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ توفير البرمجيات التي تسھل
قدرة المستخدمين على إظھار وتحليل والتسجيل وتخزين والمراقبة و إدارة والتداول
والتبادل للعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية
والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية
المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ توفير البرمجيات إلرسال واستالم وقبول
وشراء وبيع وتخزين واإلرسال والتداول والتبادل للعمالت الرقمية والعمالت
االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية
والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛
توفير برمجيات لتنفيذ وتسجيل المعامالت المالية إلنشاء الحسابات والحفاظ على
وإدارة المعلومات حول المعامالت المالية على دفاتر األستاذ العامة الموزعة وشبكات
الدفع من نظير إلى نظير؛ توفير برمجيات لمعالجة المدفوعات اإللكترونية وتحويل
األموال من وإلى اآلخرين؛ توفير البرمجيات للمنصة المالية اإللكترونية؛ توفير
البرمجيات لالستخدام كواجھة برمجة تطبيق )ايه بيه آي( من أجل تطوير وفحص،
ودمج تطبيقات برمجيات القوائم المتزايدة؛ توفير البرمجيات لتحويالت العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة؛ توفير
البرمجيات لالستخدام في التداول المالي؛ توفير البرمجيات لالستخدام في التبادل
المالي؛ توفير البرمجيات لالستخدام في الوصول إلى المعلومات المالية وبيانات
وتوجھات السوق؛ توفير البرمجيات لتسوية التعامالت المالية ومن أجل توفير
التحقق من األطراف في التعامل المالي ومن أجل اإلبقاء على دفاتر األستاذ للتعامالت
المالية؛ توفير البرمجيات إلدارة أمن التشفير لعمليات اإلرسال اإللكترونية عبر
شبكات الحاسوب؛ توفير البرمجيات لالستخدام مع العمالت الرقمية؛ توفير
البرمجيات لالستخدام مع العمالت المشفرة؛ توفير البرمجيات لالستخدام مع العمالت
االفتراضية؛ توفير البرمجيات لالستخدام مع محفظة العمالت الرقمية وخدمات
التخزين؛ توفير البرمجيات من أجل تعامالت مدفوعات وتبادل العملة الرقمية؛ توفير
برمجيات دفتر األستاذ الموزع لالستخدام في معالجة التعامالت المالية؛ توفير
البرمجيات من أجل التحويل اإللكتروني لألموال؛ توفير البرمجيات لتحويل العملة؛
توفير البرمجيات لتجميع وتوزيع البيانات؛ توفير البرمجيات لتعامالت الدفع؛ توفير
البرمجيات لتوصيل أجھزة الحاسوب بقواعد البيانات المحلية وشبكات الحاسوب
العالمية؛ توفير البرمجيات إلنشاء قواعد بيانات قابلة للبحث فيھا عن المعلومات
والبيانات؛ توفير البرمجيات إلدارة والتحقق من العمالت الرقمية والعمالت
االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية وأصول القوائم المتزايدة واألصول
الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية وتعامالت العمالت الرمزية المشفرة والعمالت
الرمزية لالستخدام؛ توفير البرمجيات إلنشاء وإدارة العقود الذكية؛ توفير البرمجيات
إلدارة المدفوعات وتعامالت التبادل؛ توفير البرمجيات للتبادل العملة إلكترونيا للعملة
الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت
الرمزية لالستخدام؛ توفير البرمجيات لالستخدام في تمكين التحويل اإللكتروني
لألموال إلى ومن اآلخرين؛ توفير البرمجيات إلنشاء عملة رقمية غير مركزية

Applicant for
Correspondence

42

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170407
Class
42

Trademark

Goods/Services
;Design and development of computer hardware and software
;computer services; application service provider (ASP) services
)software as a service (SaaS) services; platform as a service (PaaS
services; providing cloud computing software; providing software
enabling users to invest in digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets, digital
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing distributed ledger
technology; providing software for use in managing portfolios of
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token and utility
token assets; providing software which facilitates the ability of users
to view, analyze, record, store, monitor, manage, trade and exchange
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and
utility tokens; providing software for sending, receiving, accepting,
buying, selling, storing, transmitting, trading and exchanging digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens; providing software for implementing and recording financial
transactions, for creating accounts and maintaining and managing
information about financial transactions on distributed public ledgers
and peer to peer payment networks; providing software for
processing electronic payments and for transferring funds to and
;from others; providing electronic financial platform software
providing software for use as an application programming interface
(API) for the development, testing, and integration of blockchain
software applications; providing software for transfers of digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens between parties; providing software for use in financial
trading; providing software for use in financial exchange; providing
software for use in accessing financial information and market data
and trends; providing software for settling financial transactions, for
providing authentication of parties to a financial transaction, for
maintaining ledgers for financial transactions; providing software for
the management of cryptographic security of electronic transmissions
across computer networks; providing software for use with digital
currency; providing software for use with cryptocurrency; providing
software for use with virtual currency; providing software for use with
digital currency wallet and storage services; providing software for
digital currency payment and exchange transactions; providing
distributed ledger software for use in processing financial
;transactions; providing software for electronic funds transfer
providing software for currency conversion; providing software for
the collection and distribution of data; providing software for payment
transactions; providing software for connecting computers to local
databases and global computer networks; providing software for
creating searchable databases of information and data; providing
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ومفتوحة المصدر لالستخدام في التعامالت التي أساسھا القوائم المتزايدة؛ توفير
البرمجيات إلنشاء عملة افتراضية غير مركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في
التعامالت التي أساسھا القوائم المتزايدة؛ توفير البرمجيات إلنشاء عملة مشفرة غير
مركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في التعامالت التي أساسھا القوائم المتزايدة؛
توفير البرمجيات إلنشاء أصول رقمية غير مركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في
التعامالت التي أساسھا القوائم المتزايدة؛ توفير البرمجيات إلنشاء عملة رمزية
رقمية غير مركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في التعامالت التي أساسھا القوائم
المتزايدة؛ توفير البرمجيات لتشفير وتمكين اإلرسال اآلمن للمعلومات الرقمية على
اإلنترنت باإلضافة إلى الطرق األخرى لالتصال بين أجھزة الحوسبة؛ توفير برمجيات
للسماح للمستخدمين بحساب المعامالت المتعلقة بالمعامالت المالية؛ برمجيات منصة
دفتر األستاذ الموزع لالستخدام في معالجة التعامالت المالية؛ توفير البرمجيات
للتحويل اإللكتروني لألموال وتحويل العمالت؛ توفير البرمجيات لالستخدام في اإلدارة
اآلمنة لتحويل العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول
الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت
الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام إلى عمالت صلبة؛ توفير بوابة على
شبكة اإلنترنت تضم المدونات والمنشورات غير القابلة للتنزيل على شكل مقاالت
وأعمدة وأدلة معلوماتية في مجاالت العمالت االفتراضية واألصول الرقمية وأصول
القوائم المتزايدة وتوجھات السوق والتداول؛ توفير بوابة على شبكة اإلنترنت
للمستخدمين للوصول إلى المعلومات في مجال العمالت االفتراضية واألصول الرقمية
والقوائم المتزايدة؛ المنصات كخدمة )بيه ايه ايه اس( التي تقدم منصات برمجيات
الحاسوب لبيع وشراء العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة
واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية
والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ البرمجيات كخدمة )اس ايه
ايه اس( التي تقدم منصات برمجيات الحاسوب لبيع وشراء العمالت الرقمية
والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت
الرمزية لالستخدام؛ خدمات الحاسوب ،تحديدا :إنشاء بيئة افتراضية على اإلنترنت
لبيع وشراء العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول
الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت
الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ والمنصات كخدمة )بيه ايه ايه اس(
التي تقدم منصات برمجيات الحاسوب إلدارة القوائم المتزايدة والعمالت الرمزية
المشغلة وأنظمة الحاسوب الموزعة للتخزين؛ والبرمجيات كخدمة )اس ايه ايه اس(
التي تقدم منصات برمجيات الحاسوب إلدارة القوائم المتزايدة والعمالت الرمزية
المشغلة وأنظمة الحاسوب الموزعة للتخزين؛ خدمات الحاسوب ،تحديدا :توفير
نظام تخزين الملف اإللكتروني غير المركزي ومنصة تخزين مفتوحة المصدر تعتمد
على مصادر من اإلنترنت؛ خدمات الحاسوب ،تحديدا :توفير منصة تخزين أشياء
إلكترونية غير مركزية من أجل عملية شاملة مشفرة ومشغلة بواسطة القوائم
المتزايدة ومدفوعات القوائم المتزايدة؛ خدمات الحاسوب ،تحديدا :توفير خدمات
تخزين آمنة وخدمات تخزين خاصة مشفرة تعتمد على اإلنترنت؛ خدمات الحاسوب،
تحديدا :توفير تخزين إلكتروني لبيانات من نظير إلى نظير موزع على مصادر
تخزين إلكترونية غير مستخدمة للعمالء؛ خدمات الحاسوب ،تحديدا :توفير منصة
تخزين غير مركزية مفتوحة المصدر تعتمد على اإلنترنت؛ خدمات تشفير البيانات
التي تقدم تكنولوجيا برمجيات القوائم المتزايدة وبروتوكالت النظير إلى النظير
لتوفير تخزين يعتمد على اإلنترنت بشكل آمن وخاص وتخزين يعتمد على اإلنترنت
مشفر وموزع وتخزين إلكتروني للوسائط اإللكترونية ،تحديدا :البيانات والوثائق
والملفات والنصوص والصور الفوتوغرافية والصور والرسومات والموسيقى
والمقاطع الصوتية والمقاطع المرئية ومحتويات الوسائط المتعددة؛ توفير البرمجيات
لالستخدام كمحافظ عمالت مشفرة؛ توفير البرمجيات لإلدارة الديمقراطية للتبادالت
الرقمية للعناصر االفتراضية من خالل العقود الذكية واستخراج البيانات؛ توفير
البرمجيات لالستخدام في التداول والتخليص واإلرسال واستالم وتخزين والتأكيد
وإدارة خطورة التداول المالي لتعامالت سوق التبادل في مجاالت العمالت الرقمية
والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت
الرمزية لالستخدام؛ المنصات كخدمة )بيه ايه ايه اس( التي تقدم منصات البرمجيات
للتحقق من وتسھيل ومطابقة ومعالجة والتخليص وتخزين واستالم وتتبع ونقل
وتقديم بيانات التداول وتبادل تفاصيل تعامالت التداول وإدارة دورة الحياة الكاملة
للتداول؛ البرمجيات كخدمة )اس ايه ايه اس( التي تقدم منصات البرمجيات للتحقق
من وتسھيل ومطابقة ،ومعالجة والتخليص وتخزين واستالم وتتبع ونقل وتقديم
بيانات التداول وتبادل تفاصيل تعامالت التداول وإدارة دورة الحياة الكاملة للتداول؛
توفير البرمجيات لالستخدام مع تكنولوجيا القوائم المتزايدة؛ خدمات البرمجيات
كخدمة )اس ايه ايه اس( التي تقدم البرمجيات لتخليص والتوزيع واالمتثال
والتسجيل والتسوية للتداول المتعلق بالعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية
والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت
الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ خدمات
المنصات كخدمة )بيه ايه ايه اس( التي تقدم البرمجيات لتخليص والتوزيع واالمتثال
والتسجيل والتسوية للتداول المتعلق بالعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية
والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة ،واألصول الرقمية والعمالت
الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ المنصات

software for managing and validating digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital asset, blockchain asset, digitized
;asset, digital token, crypto token and utility token transactions
;providing software for creating and managing smart contracts
;providing software for managing payment and exchange transactions
providing software for electronically exchanging currency for digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens; providing software for use in enabling the electronic transfer
of funds to and from others; providing software for creating a
decentralized and open source digital currency for use in blockchainbased transactions; providing software for creating a decentralized
and open source virtual currency for use in blockchain-based
transactions; providing software for creating a decentralized and open
;source cryptocurrency for use in blockchain-based transactions
providing software for creating a decentralized and open source
digitized asset for use in blockchain-based transactions; providing
software for creating a decentralized and open source digital token for
use in blockchain-based transactions; providing software for
encrypting and enabling secure transmission of digital information
over the Internet, as well as over other modes of communication
between computing devices; providing software for allowing users to
calculate parameters related to financial transactions; distributed
;ledger platform software for use in processing financial transactions
providing software for electronic funds transfer and currency
conversion; providing software for use in securely managing the
conversion of digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens into hard currency; providing a web portal
featuring blogs and non-downloadable publications in the nature of
articles, columns, and informational guides in the fields of virtual
currencies, digital and blockchain assets and market and trading
trends; providing a web portal for users to access information in the
field of virtual currencies, digital and blockchain assets; platform as a
service (PaaS) featuring computer software platforms for the selling
and purchasing digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens; software as a service (SaaS) featuring
computer software platforms for the selling and purchasing digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens; computer services, namely, creating an on-line virtual
environment for the selling and purchasing of digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; platform as a
service (PaaS) featuring computer software platforms for managing
;blockchain and token driven, distributed storage computer systems
software as a service (SaaS) featuring computer software platforms
for managing blockchain and token driven, distributed storage
computer systems; computer services, namely, providing a
decentralized electronic file storage system and open source cloud
storage platform; computer services, namely, providing a
decentralized electronic object storage platform for end-to-end
;encrypted and powered by blockchain and blockchain payments
computer services, namely, providing secure, private encrypted cloud
storage services; computer services, namely, providing electronic
peer-to-peer data storage distributed across unused customer
electronic storage resources; computer services, namely, providing
open source decentralized cloud storage platform; data encryption
services featuring blockchain software technology and peer-to-peer
;protocols to provide secure, private, and encrypted cloud storage
distributed, electronic storage of electronic media, namely, data,
documents, files, text, photos, images, graphics, music, audio, video,
and multimedia content; providing software for use as a
cryptocurrency wallet; providing software for democratically
;managing digital exchanges for virtual items through smart contracts
data mining; providing software for use in trading, clearing,
transmitting, receiving, storing, confirmation, and financial trading
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كخدمة )بيه ايه ايه اس( التي تقدم منصات البرمجيات لتسھيل التعامالت
والمدفوعات باستخدام العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة
واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية
والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام التي تسمح للمستخدمين
بالشراء م ،والبيع لمنتجات وخدمات لآلخرين؛ البرمجيات كخدمة )اس ايه ايه اس(
التي تقدم منصات البرمجيات لتسھيل التعامالت والمدفوعات باستخدام العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت
الرمزية لالستخدام التي تسمح للمستخدمين بالشراء من والبيع لمنتجات وخدمات
لآلخرين؛ منصات البرمجيات التي أساسھا القوائم المتزايدة ومنصات برمجيات
الحوسبة الموزعة لتدقيق والتحقق من المعلومات والرموز الرقمية؛ التصميم
والتطوير والتطبيق لبرمجيات التدقيق واألمن للمنصات التي أساسھا القوائم
المتزايدة؛ توفير برمجيات لالستخدام في تسھيل التعامالت اآلمنة؛ توفير البرمجيات
لتدقيق العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية
والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية
المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ منصات البرمجيات لالتصاالت غير المركزية
على نمط القوائم المتزايدة؛ منصات البرمجيات لتتبع ودعم تعامالت البيانات؛
التصميم والتطوير والتطبيق للبرمجيات لمنصات الحوسبة الموزعة؛ التصميم
والتطوير والتطبيق لبرمجيات القوائم المتزايدة؛ التصميم والتطوير والتطبيق لحلول
البرمجيات ألمن العمالت الرقمية؛ التصميم والتطوير والتطبيق للبرمجيات للعمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية ومحافظ العمالت الرمزية المشفرة
وعمالت االستخدام؛ التصميم والتطوير والتطبيق للبرمجيات لخدمات التحقق من
األطراف اآلخرين لتعامالت العمالت الرقمية وتتضمن لكن دون تحديد التعامالت التي
تتضمن عملة بيتكوين؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتحميل
لالستخدام في تجميع ونقل واستالم وتتبع وتخزين ونقل بيتكوين؛ توفير البرمجيات
لالستخدام في تجميع ونقل واستالم وتتبع وتخزين وتحويل العمالت من نظير إلى
نظير؛ توفير برمجيات للمستخدمين لشراء وبيع المنتجات بواسطة استخدام العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت
الرمزية لالستخدام؛ توفير منصات البرمجيات لتسھيل التعامالت والمدفوعات
باستخدام العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية
والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية
المشفرة أو العمالت الرمزية لالستخدام التي تسمح للمستخدمين بالشراء من والبيع
لمنتجات وخدمات لآلخرين؛ توفير البرمجيات لالستخدام في الوصول إلى وقراءة
وتتبع واستخدام تكنولوجيا القوائم المتزايدة؛ خدمات االستشارات التقنية المتعلقة
بالعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم
المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية وتعامالت العمالت الرمزية
المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ المنصات كخدمة )بيه ايه ايه اس( التي تقدم
منصات برمجيات الحاسوب لتطوير أنظمة الحاسوب وتطوير البرمجيات ونشر
واإلدارة للبرمجيات؛ البرمجيات كخدمة )اس ايه ايه اس( التي تقدم منصات
برمجيات الحاسوب لتطوير أنظمة الحاسوب وتطوير البرمجيات ونشر واإلدارة
للبرمجيات؛ توفير البرمجيات التي تمكن المستخدمين من تطوير وبناء وتشغيل
تطبيقات موزعة من خالل عقد ذكي من منصة شبكة دفع من نظير إلى نظير مفتوح
المصدر؛ توفير تحقق من تعريف شبكة الحاسوب على أساس الحوسبة التي تعتمد
على مصادر من اإلنترنت وخدمات المصادقة واإلدارة ألغراض األمان؛ اإلدارة
المستضافة اآلمنة للتخزين واإلدارة لكلمات المرور وبيانات االعتماد ومعلومات
الھوية المتعلقة باألشخاص والحسابات واألجھزة ألغراض أمنية؛ توفير برمجيات
التحقق للتحكم في الوصول إلى أجھزة الحاسوب وشبكات الحاسوب واالتصاالت؛
توفير البرمجيات لالستخدام في تبادل األشياء االفتراضية؛ توفير البرمجيات للبيع
والتداول واإلدارة للعمالت الرمزية وعمالت التطبيق التي أساسھا القوائم المتزايدة؛
توفير التبادل الرقمي؛ توفير البرمجيات لالستخدام في إصدار العمالت الرقمية
والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت
الرمزية لالستخدام؛ توفير التحقق من تعريف الشبكة الذي أساسه الحوسبة التي
تعتمد على اإلنترنت وخدمات المصادقة واإلدارة ألغراض األمان؛ توفير البرمجيات
إلدارة العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية
والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية ومدفوعات العمالت
الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام وتحويالت األموال ونقل السلع؛ توفير
البرمجيات لتسھيل عمليات تحويل األموال وتحويالت األموال االلكترونية ونقل السلع
وتحويل دفع الفواتير وتحويل األموال بين األطراف.

risk management for exchange market transactions in the fields of
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and
utility tokens; platform as a service (PaaS) featuring software
platforms for authenticating, facilitating, matching, processing,
clearing, storing, receiving, tracking, transferring, and submitting
trade data, exchanging of trading transaction details, and
management of the overall trading lifecycle; software as a service
(SaaS) featuring software platforms for authenticating, facilitating,
matching, processing, clearing, storing, receiving, tracking,
transferring, and submitting trade data, exchanging of trading
;transaction details, and management of the overall trading lifecycle
providing software for use with blockchain technology; software as a
service (SaaS) services featuring software for clearing, allocation,
compliance, recordation and settlement of trading related to digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens; platform as a service (PaaS) services featuring software for
clearing, allocation, compliance, recordation and settlement of trading
related to digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital
and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens
and utility tokens; platform as a service (PaaS) featuring software
platforms for facilitating transactions and payments using digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens that allow users to buy from, and sell products and services to
others; software as a service (SaaS) featuring software platforms for
facilitating transactions and payments using digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens that allow
;users to buy from, and sell products and services to others
blockchain-based software platforms and distributed computing
software platforms for auditing and verifying digital information and
codes; design, development and implementation of audit and security
software for blockchain-based platforms; providing software for use
in facilitating secure transactions; providing software for auditing
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and
utility tokens; software platforms for decentralized blockchain style
communication; software platforms for the tracking and support of
data transactions; design, development, and implementation of
software for distributed computing platforms; design, development,
and implementation of software for blockchain; design, development,
and implementation of software solutions for digital currency
security; design, development, and implementation of software for
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token and utility
token wallets; design, development, and implementation of software
for third-party verification services for digital currency transactions,
;including but not limited to transactions involving bitcoin currency
providing temporary use of non-downloadable software for use in
collecting, transferring, receiving, tracking, storing and transferring
bitcoin; providing software for use in collecting, transferring,
;receiving, tracking, storing and transferring peer-to-peer currency
providing software for users to buy and sell products by using digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens; providing software platforms for facilitating transactions and
payments using digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens or utility tokens that allow users to buy from, and sell products
and services to others; providing software for use in accessing,
reading, tracking, and using blockchain technology; technical
consultancy services related to digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset, digital
token, crypto token and utility token transactions; platform as a
service (PaaS) featuring computer software platforms for computer
;system and application development, deployment, and management
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software as a service (SaaS) featuring computer software platforms
for computer system and application development, deployment, and
management; providing software enabling users to develop, build and
run distributed applications through an open-source peer-to-peer
smart-contract and payment network platform; providing cloud-based
computer network identification verification, authentication and
management services for security purposes; secure hosted
management, storage and administration of passwords, credentials
and identity information relating to persons, accounts and devices for
security purposes; providing authentication software for controlling
access to and communications with computers and computer
networks; providing software for use in the exchange of virtual items;
providing software for selling, trading and managing blockchainbased tokens or appcoins; providing a digital exchange; providing
software for use in issuing digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets, digital
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing cloud-based
network identification verification, authentication and management
services for security purposes; providing software for managing
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized asset, digital token, crypto token and
utility token payments, money transfers, and commodity transfers;
providing software for facilitating money transfers, electronic funds
transfers, commodity transfers, bill payment remittance, and
transferring funds between parties
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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تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٦١

الصنف

42

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم المتعلقة بھا؛ خدمات التحاليل واألبحاث
الصنـاعية؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات الحاسوب وتحديدا:
إنشاء فھارس للمعلومات والمواقع والمصادر األخرى المتوفرة على شبكات الحاسوب
لآلخرين؛ خدمات توفير محركات بحث على اإلنترنت للبحث عن المعلومات واسترجاعھا
والمواقع اإللكترونية والمصادر األخرى المتوفرة على شبكات الحاسوب لآلخرين؛ توفير
محركات البحث؛ خدمات تصميم محركات البحث؛ خدمات توفير صفحات ويب مخصصة عبر
اإلنترنت لعرض معلومات محددة من قبل المستخدم والتي تتضمن محركات البحث وروابط
مواقع أخرى على اإلنترنت؛ خدمات رسم الخرائط على االنترنت؛ خدمات الخرائط وتحديدا:
توفير موقع على شبكة اإلنترنت وروابطه الخاصة بالمعلومات الجغرافية وصور الخرائط
وتحديد مسارات الرحالت؛ خدمات الحاسوب وتحديدا :توفير برامج الكمبيوتر غير القابلة
للتحميل المتوفرة عبر اإلنترنت لتصفية البريد العشوائي وحماية جدار الحماية والمراقبة
األبوية؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم التكنولوجيا التي تتيح للمستخدمين تحديد موقع
العبي اللعبة اآلخرين ولعب األلعاب عبر شبكات االتصال؛ خدمات المنصات كخدمة التي تضم
منصات برامج الكمبيوتر الستخدامھا في االتصاالت الجماعية وتحديدا :الرسائل الفورية
ومشاركة الملفات والبحث عن ونشر النصوص والصور؛ خدمات الحاسوب وتحديدا :خلق
بيئة افتراضية على اإلنترنت للرھانات الرياضية؛ توفير محركات البحث للحصول على بيانات
تضم معلومات في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء
والخدمات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم
والتكنولوجيا والثقافة والعافية عبر اإلنترنت؛ توفير المعلومات في شكل بيانات محوسبة
وملفات وتطبيقات ومعلومات على صفحة ويب مخصصة عبر اإلنترنت؛ خدمات تصميم
الرسوم المتحركة للكمبيوتر؛ خدمات رسم الكمبيوتر؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ تصميم
برمجيات الحاسوب؛ تحديث برمجيات الحاسوب؛ صيانة برمجيات الحاسوب؛ تأجير برمجيات
الحاسوب؛ الخدمات االستشارية حول تصميم برامج الكمبيوتر؛ خدمات تقديم االستشارات
حول برمجيات الحاسوب؛ تحليل أنظمة الحاسوب؛ تصميم أنظمة الحاسوب؛ تنزيل برمجيات
الحاسوب؛ نسخ برامج الحاسوب؛ خدمات حماية الحواسيب من الفيروسات؛ تصميم برامج
إلكترونية للخرائط؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتحميل عبر
اإلنترنت؛ خدمات معالجة البيانات الحاسوبية؛ تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط مادية إلى
إلكترونية؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب عدا عن التحويل المادي؛ خدمات استئجار
مساحات خوادم الشبكة؛ تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات تخطيط وإنشاء المواقع اإللكترونية؛
خدمات إنشاء والحفاظ على المواقع االلكترونية لآلخرين؛ توفير محركات البحث عبر
اإلنترنت؛ خدمات تصميم صفحات الويب؛ خدمات استضافة المواقع؛ خدمات إنشاء أو
المحافظة على صفحات الويب لآلخرين؛ استشارات تكنولوجيا الحاسوب؛ مراقبة أنظمة
الحاسوب عن طريق الدخول عن بعد؛ مراقبة أنظمة الحاسوب الكتشاف األعطال؛ مراقبة
أنظمة الحاسوب الكتشاف الوصول غير المسموح به أو خرق البيانات؛ تخزين البيانات على
االنترنت؛ خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات النسخ االحتياطي لبيانات الكمبيوتر؛
خدمات النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ الخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا
المعلومات؛ خدمات توفير المعلومات عن تقنيات وبرمجة الحواسيب عن طريق المواقع
االلكترونية؛ الحوسبة على شبكة االنترنت؛ تقديم االستشارات حول تصميم المواقع
اإللكترونية؛ البرمجيات كخدمات؛ خدمات االستعانة بمصادر خارجية لمقدمي الخدمات في
مجال تكنولوجيا المعلومات؛ إنشاء وتصميم الفھارس المبنية على المواقع اإللكترونية
للمعلومات لآلخرين )خدمات تكنولوجيا المعلومات(؛ البرامج كخدمة؛ توفير خدمات البحوث؛
تطوير منتجات؛ خدمات توفير معلومات حول تصميم المالبس؛ تصميم األزياء؛ خدمات توفير
معلومات عن تصميم بضائع الموضة؛ التحقق من أصالة األعمال الفنية؛ المعلومات عن
األحوال الجوية؛ خدمات تطوير وتصميم تطبيقات الھواتف المحمولة؛ خدمات تقديم المساعدة
الفنية فيما يتعلق بتشغيل وإدارة مواقع الويب لآلخرين.

23/09/2019

Date of

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170361
Class
42

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
;relating thereto; industrial analysis and research services
;design and development of computer hardware and software
computer services, namely, creating indexes of information,
sites, and other resources available on computer networks for
others; providing internet search engines for searching and
retrieving information, websites, and other resources available
;on computer networks for others; providing search engines
search engine design services; providing customized online
web pages featuring user-defined information, which includes
search engines and online web links to other websites; online
computer mapping services; mapping services, namely,
providing a website and website links to geographic
information, map images, and trip routing; computer services,
namely, non-downloadable computer software provided online
;for spam filtering, firewall protection, and parental control
website featuring technology that allows users to locate other
;game players and play games over communication networks
platform as a service(PAAS) featuring computer software
platforms for use in group communication, namely instant
messaging, file sharing, searching and posting of texts and
images; computer services, namely, creating an on-line virtual
environment for sports betting; providing search engines for
obtaining data featuring information in the fields of news,
commentary, weather, sports, entertainment, fashion, finance,
music, inspiration, health, lifestyle, travel, parenting, science,
technology, culture, and wellness via the internet; providing
information in the form of computerized data, files, applications
and information via a customized online web page; computer
;animation design; computer drawing; computer programming
;computer software design; updating of computer software
;maintenance of computer software; rental of computer software
consultancy on computer software design; computer software
consultancy; computer system analysis; computer system
design; installation of computer software; duplication of
computer programs; computer virus protection services; design
of electronic map software; providing temporary use of
nondownloadable online computer software; processing of
computer data; conversion of data or documents from physical
to electronic media; conversion of computer programs and data,
;other than physical conversion; rental of network server space
;rental of web servers; planning and construction of websites
creating and maintaining websites for others; providing internet
search engines; web page design; web hosting; creating or
maintaining web pages for others; computer technology

376

consultancy; monitoring of computer systems by remote
access; monitoring of computer systems to detect breakdowns;
monitoring of computer systems for detecting unauthorized
access or data breach; online data storage; electronic data
storage; computer data backup; off-site data backup;
information technology (IT) consultancy; providing information
on computer technology and programming via a web site; cloud
computing; web site design consultancy; software as a service
[SaaS]; outsourcing service providers in the field of information
technology; creating and designing website-based indexes of
information for others [information technology services];
platform as a service [PaaS]; provision of research services;
product development; providing clothing design information;
dress designing; providing information on fashion commodity
design; authenticating works of art; meteorological information;
development and design of mobile applications; technical
assistance regarding the operating and managing of websites
for others.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078382
Claim Date: 09/08/2019

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء

377

تاريخ ايداع الطلب:

23/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٦٢

الصنف

23/09/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

42

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم المتعلقة بھا؛ خدمات التحاليل واألبحاث
الصنـاعية؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات الحاسوب وتحديدا:
إنشاء فھارس للمعلومات والمواقع والمصادر األخرى المتوفرة على شبكات الحاسوب
لآلخرين؛ خدمات توفير محركات بحث على اإلنترنت للبحث عن المعلومات واسترجاعھا
والمواقع اإللكترونية والمصادر األخرى المتوفرة على شبكات الحاسوب لآلخرين؛ توفير
محركات البحث؛ خدمات تصميم محركات البحث؛ خدمات توفير صفحات ويب مخصصة عبر
اإلنترنت لعرض معلومات محددة من قبل المستخدم والتي تتضمن محركات البحث وروابط
مواقع أخرى على اإلنترنت؛ خدمات رسم الخرائط على االنترنت؛ خدمات الخرائط وتحديدا:
توفير موقع على شبكة اإلنترنت وروابطه الخاصة بالمعلومات الجغرافية وصور الخرائط
وتحديد مسارات الرحالت؛ خدمات الحاسوب وتحديدا :توفير برامج الكمبيوتر غير القابلة
للتحميل المتوفرة عبر اإلنترنت لتصفية البريد العشوائي وحماية جدار الحماية والمراقبة
األبوية؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم التكنولوجيا التي تتيح للمستخدمين تحديد موقع
العبي اللعبة اآلخرين ولعب األلعاب عبر شبكات االتصال؛ خدمات المنصات كخدمة التي تضم
منصات برامج الكمبيوتر الستخدامھا في االتصاالت الجماعية وتحديدا :الرسائل الفورية
ومشاركة الملفات والبحث عن ونشر النصوص والصور؛ خدمات الحاسوب وتحديدا :خلق
بيئة افتراضية على اإلنترنت للرھانات الرياضية؛ توفير محركات البحث للحصول على بيانات
تضم معلومات في مجاالت األخبار والتعليقات والطقس واأللعاب الرياضية والترفيه واألزياء
والخدمات المالية والموسيقى واإللھام والصحة ونمط الحياة والسفر واألبوة واألمومة والعلوم
والتكنولوجيا والثقافة والعافية عبر اإلنترنت؛ توفير المعلومات في شكل بيانات محوسبة
وملفات وتطبيقات ومعلومات على صفحة ويب مخصصة عبر اإلنترنت؛ خدمات تصميم
الرسوم المتحركة للكمبيوتر؛ خدمات رسم الكمبيوتر؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ تصميم
برمجيات الحاسوب؛ تحديث برمجيات الحاسوب؛ صيانة برمجيات الحاسوب؛ تأجير برمجيات
الحاسوب؛ الخدمات االستشارية حول تصميم برامج الكمبيوتر؛ خدمات تقديم االستشارات
حول برمجيات الحاسوب؛ تحليل أنظمة الحاسوب؛ تصميم أنظمة الحاسوب؛ تنزيل برمجيات
الحاسوب؛ نسخ برامج الحاسوب؛ خدمات حماية الحواسيب من الفيروسات؛ تصميم برامج
إلكترونية للخرائط؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتحميل عبر
اإلنترنت؛ خدمات معالجة البيانات الحاسوبية؛ تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط مادية إلى
إلكترونية؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب عدا عن التحويل المادي؛ خدمات استئجار
مساحات خوادم الشبكة؛ تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات تخطيط وإنشاء المواقع اإللكترونية؛
خدمات إنشاء والحفاظ على المواقع االلكترونية لآلخرين؛ توفير محركات البحث عبر
اإلنترنت؛ خدمات تصميم صفحات الويب؛ خدمات استضافة المواقع؛ خدمات إنشاء أو
المحافظة على صفحات الويب لآلخرين؛ استشارات تكنولوجيا الحاسوب؛ مراقبة أنظمة
الحاسوب عن طريق الدخول عن بعد؛ مراقبة أنظمة الحاسوب الكتشاف األعطال؛ مراقبة
أنظمة الحاسوب الكتشاف الوصول غير المسموح به أو خرق البيانات؛ تخزين البيانات على
االنترنت؛ خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات النسخ االحتياطي لبيانات الكمبيوتر؛
خدمات النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ الخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170362
Class
42

Trademark

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
;relating thereto; industrial analysis and research services
;design and development of computer hardware and software
computer services, namely, creating indexes of information,
sites, and other resources available on computer networks for
others; providing internet search engines for searching and
retrieving information, websites, and other resources available
;on computer networks for others; providing search engines
search engine design services; providing customized online
web pages featuring user-defined information, which includes
search engines and online web links to other websites; online
computer mapping services; mapping services, namely,
providing a website and website links to geographic
information, map images, and trip routing; computer services,
namely, non-downloadable computer software provided online
;for spam filtering, firewall protection, and parental control
website featuring technology that allows users to locate other
;game players and play games over communication networks
platform as a service(PAAS) featuring computer software
platforms for use in group communication, namely instant
messaging, file sharing, searching and posting of texts and
images; computer services, namely, creating an on-line virtual
environment for sports betting; providing search engines for
obtaining data featuring information in the fields of news,
commentary, weather, sports, entertainment, fashion, finance,
music, inspiration, health, lifestyle, travel, parenting, science,
technology, culture, and wellness via the internet; providing
information in the form of computerized data, files, applications
and information via a customized online web page; computer
;animation design; computer drawing; computer programming
;computer software design; updating of computer software
;maintenance of computer software; rental of computer software
consultancy on computer software design; computer software
consultancy; computer system analysis; computer system
design; installation of computer software; duplication of
computer programs; computer virus protection services; design
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of electronic map software; providing temporary use of
nondownloadable online computer software; processing of
computer data; conversion of data or documents from physical
to electronic media; conversion of computer programs and data,
other than physical conversion; rental of network server space;
rental of web servers; planning and construction of websites;
creating and maintaining websites for others; providing internet
search engines; web page design; web hosting; creating or
maintaining web pages for others; computer technology
consultancy; monitoring of computer systems by remote
access; monitoring of computer systems to detect breakdowns;
monitoring of computer systems for detecting unauthorized
access or data breach; online data storage; electronic data
storage; computer data backup; off-site data backup;
information technology (IT) consultancy; providing information
on computer technology and programming via a web site; cloud
computing; web site design consultancy; software as a service
[SaaS]; outsourcing service providers in the field of information
technology; creating and designing website-based indexes of
information for others [information technology services];
platform as a service [PaaS]; provision of research services;
product development; providing clothing design information;
dress designing; providing information on fashion commodity
design; authenticating works of art; meteorological information;
development and design of mobile applications; technical
assistance regarding the operating and managing of websites
for others.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078381
Claim Date: 09/08/2019

المعلومات؛ خدمات توفير المعلومات عن تقنيات وبرمجة الحواسيب عن طريق المواقع
االلكترونية؛ الحوسبة على شبكة االنترنت؛ تقديم االستشارات حول تصميم المواقع
اإللكترونية؛ البرمجيات كخدمات؛ خدمات االستعانة بمصادر خارجية لمقدمي الخدمات في
مجال تكنولوجيا المعلومات؛ إنشاء وتصميم الفھارس المبنية على المواقع اإللكترونية
للمعلومات لآلخرين )خدمات تكنولوجيا المعلومات(؛ البرامج كخدمة؛ توفير خدمات البحوث؛
تطوير منتجات؛ خدمات توفير معلومات حول تصميم المالبس؛ تصميم األزياء؛ خدمات توفير
معلومات عن تصميم بضائع الموضة؛ التحقق من أصالة األعمال الفنية؛ المعلومات عن
األحوال الجوية؛ خدمات تطوير وتصميم تطبيقات الھواتف المحمولة؛ خدمات تقديم المساعدة
.الفنية فيما يتعلق بتشغيل وإدارة مواقع الويب لآلخرين

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

29/09/2019

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

اوث انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA

 ٢٢٠٠٠ايه او ال واي ،دولز ،فيرجينيا  ،٢٠١٦٦الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٣٨٤

الصنف

Applicant for
Correspondence

42

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الحاسوب وتحديدا :خدمات إنشاء فھارس للمعلومات وللمواقع وللمصادر األخرى
المتوفرة على شبكات الحاسوب لآلخرين؛ خدمات الحاسوب وتحديدا :برامج الكمبيوتر غير
القابلة للتحميل المتوفرة عبر اإلنترنت لتصفية وتنظيم البريد وحماية جدار الحماية والمراقبة
األبوية؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم التكنولوجيا التي تتيح للمستخدمين لعب
األلعاب عبر شبكات االتصال وتحديد موقع الالعبين اآلخرين؛ خدمات المنصات كخدمة التي
تضم منصات برامج الكمبيوتر الستخدامھا في االتصاالت الجماعية وتحديدا :الرسائل الفورية
ومشاركة الملفات والبحث عن ونشر النصوص والصور؛ توفير المعلومات في شكل بيانات
محوسبة وملفات وتطبيقات ومعلومات من خالل صفحة ويب مخصصة عبر اإلنترنت؛ خدمات
تصميم الرسوم المتحركة للكمبيوتر؛ خدمات رسم الكمبيوتر؛ خدمات برمجة الحاسوب؛
خدمات تصميم برمجيات الحاسوب؛ خدمات تحديث برمجيات الحاسوب؛ خدمات صيانة
برمجيات الحاسوب؛ خدمات تأجير برمجيات الحاسوب؛ خدمات تنزيل برمجيات الحاسوب؛
خدمات نسخ برامج الحاسوب؛ خدمات حماية الحواسيب من الفيروسات؛ توفير االستخدام
المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتحميل عبر اإلنترنت؛ خدمات معالجة البيانات
الحاسوبية؛ خدمات تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط مادية إلى إلكترونية؛ خدمات تحويل
برامج وبيانات الحاسوب عدا عن التحويل المادي؛ خدمات استئجار مساحات خوادم الشبكة؛
خدمات تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات تخطيط وإنشاء المواقع اإللكترونية؛ خدمات إنشاء
والحفاظ على المواقع االلكترونية لآلخرين؛ خدمات مراقبة أنظمة الحاسوب عن طريق
الدخول عن بعد؛ خدمات مراقبة أنظمة الحاسوب الكتشاف األعطال؛ خدمات مراقبة أنظمة
الحاسوب الكتشاف الوصول غير المسموح به أو خرق البيانات؛ خدمات تخزين البيانات على
االنترنت؛ خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات النسخ االحتياطي لبيانات الكمبيوتر؛
خدمات النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ خدمات تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق
بتشغيل وإدارة مواقع الويب لآلخرين.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٦٢٦١٧٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/٢٢ :

29/09/2019

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170384
Class
42

Trademark

Goods/Services
Computer services, namely, creating indexes of information,
sites, and other resources available on computer networks for
others; computer services, namely, non-downloadable
computer software provided online for spam filtering, firewall
protection, and parental control; website featuring technology
that allows users to locate other game players and play games
)over communication networks; platform as a service(PAAS
featuring computer software platforms for use in group
communication, namely instant messaging, file sharing,
searching and posting of texts and images; providing
information in the form of computerized data, files, applications
and information via a customized online web page; computer
;animation design; computer drawing; computer programming
;computer software design; updating of computer software
;maintenance of computer software; rental of computer software
installation of computer software; duplication of computer
programs; computer virus protection services; providing
;temporary use of nondownloadable online computer software
processing of computer data; conversion of data or documents
from physical to electronic media; conversion of computer
programs and data, other than physical conversion; rental of
network server space; rental of web servers; planning and
construction of websites; creating and maintaining websites for
;others; monitoring of computer systems by remote access
;monitoring of computer systems to detect breakdowns
monitoring of computer systems for detecting unauthorized
access or data breach; online data storage; electronic data
storage; computer data backup; off-site data backup; technical
assistance regarding the operating and managing of websites
for others.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88626178
Claim Date: 22/09/2019
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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
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170337
Class
42

08/10/2019

: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
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

Goods/Services
Computer programming; computer programming services, data
processing services and computer consulting services in artificial
intelligence; computer programming services, data processing services
and computer consulting services in cognitive computing; computer
programming services, data processing services and computer
consulting services in information management; computer programming
services and computer consulting services in data management; cloud
computing; design, installation, updating and maintenance of computer
software; computer software and hardware design for others, and
consultation services in the field of computers; computer services,
namely, designing, creating and maintaining web sites for others;
computer systems analysis, data base and network integration,
computer programming for others all for use in commercial interactions
over global computer networks; technical support services, namely,
troubleshooting of computer programs and software problems; design
of systems for interconnection of computer hardware and software,
namely : electronic connection of computers and software to each
others; computer software and hardware testing services (quality and
technical controls); technical project studies in the field of computer
hardware and software; consultancy in the field of computer hardware,
namely consultancy regarding computing research and development;
advice and consulting relating to use of internet; rental of computers
and computer software; scientific and industrial research, namely
research and development of new products, biological research,
research in bacteriology, research in chemistry, research in beauty care,
research in mechanics, geological research , technical research,
pharmaceutical research, scientific research for medical purpose;
computer services; computer systems integrations services; consulting
services in the field of design, selection, implementation and use of
computer hardware and software systems for others; technical support
services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer
hardware and computer software problems ; computer systems design
services for others; interconnection of computer hardware and software,
namely, integration of computer systems and networks; computer
software and hardware testing services, namely, testing of computer
software, computers and servers to assure proper functioning; cloud
computing services, namely, network integrated computer hardware and
software services for dynamic provisioning, virtualization, and
consumption metering of computer resources; consulting services in
the field of cloud computing; providing virtual computer systems and
virtual computer environments through cloud computing; design and
development of computer software for cloud storage of data; computer
services, namely cloud hosting provider services; computer services,
namely, electronic data storage and data recovery services
Priority claim: Claim Country: MU
Claim No.: MU/M/2019/29116
Claim Date: 10/04/2019

الصنف

١٧٠٣٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات معالجة البيانات،خدمات برمجة الحاسوب؛ خدمات برمجة الحاسوب
،وخدمات استشارات الحاسوب في الذكاء االصطناعي؛ خدمات برمجة الحاسوب
خدمات معالجة البيانات وخدمات استشارات الحاسوب في الحوسبة اإلدراكية؛
 خدمات معالجة البيانات وخدمات استشارات الحاسوب،خدمات برمجة الحاسوب
في إدارة المعلومات؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب في
 وتحديث، تركيب،إدارة البيانات؛ الحوسبة على شبكة االنترنت؛ والتصميم
،وصيانة برمجيات الحواسيب؛ تصميم برمجيات وبرامج الحاسوب لآلخرين
: تحديدا،الخدمات االستشارية في مجال أجھزة الحاسوب؛ خدمات الحاسوب
خدمات تصميم وإنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات
 برمجة الحاسوب، قاعدة البيانات وتكامل الشبكة،تحليل انظمة الحاسوب
لآلخرين الستخدامھا في التفاعالت التجارية عبر شبكات الحاسوب العالمية؛
 استكشاف األخطاء وإصالحھا في مشاكل برامج: تحديدا،خدمات الدعم التقني
،وبرمجيات الحاسوب؛ تصميم أنظمة الربط البيني ألجھزة وبرمجيات الحاسوب
 االتصال اإللكتروني ألجھزة الحاسوب والبرمجيات مع بعضھا البعض؛:تحديدا
خدمات اختبار برمجيات وأجھزة الحاسوب )الجودة والضوابط التقنية(؛ دراسات
المشاريع الفنية في مجال أجھزة وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات استشارية في
 االستشارات المتعلقة بحوسبة البحث: تحديدا،مجال المكونات المادية للحاسوب
والتطوير؛ المشورة واالستشارات المتعلقة باستخدام اإلنترنت؛ تأجير حواسيب
 البحث: تحديدا،وبرمجيات حواسيب؛ خدمات األبحاث العلمية والصناعية
وتطوير منتجات جديدة واألبحاث البيولوجية والبحث في علم الجراثيم والبحث
في الكيمياء والبحث في العناية بالجمال والبحث في الميكانيكا واألبحاث
الجيولوجية واألبحاث التقنية واألبحاث الصيدالنية والبحث العلمي لألغراض
الطبية؛ خدمات الحاسوب؛ خدمات تكامل أنظمة الحاسوب؛ الخدمات االستشارية
في مجال تصميم واختيار وتنفيذ واستخدام قطع وأنظمة برمجيات الحاسوب
 استكشاف األخطاء وإصالحھا على شكل: تحديدا،لآلخرين؛ خدمات الدعم التقني
تشخيص مشاكل أجھزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات تصميم أنظمة
 خدمات: تحديدا،الحاسوب لآلخرين؛ الربط بين أجھزة وبرمجيات الحاسوب
،توحيد انظمة وشبكات الحاسوب؛ خدمات اختبار برمجيات وقطع الحواسيب
 اختبار برمجيات الحاسوب والحواسيب والخوادم لضمان سير العمل:تحديدا
: تحديدا،بالشكل الصحيح؛ خدمات الحوسبة التي تعتمد على مصادر من االنترنت
خدمات أجھزة وبرمجيات الحاسوب المدمجة مع الشبكات للتزويد الديناميكي
والمحاكاة االفتراضية وقياس استھالك موارد الحاسوب؛ الخدمات االستشارية في
مجال الحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت؛ توفير أنظمة الحاسوب
االفتراضية وبيئات الحاسوب االفتراضية من خالل الحوسبة التي تعتمد على
مصادر من اإلنترنت؛ تصميم وتطوير برامج الحاسوب للتخزين المحوسب الذي
 خدمات: تحديدا،يعتمد على مصادر من اإلنترنت للبيانات؛ خدمات الحاسوب
،االستضافة الحاسوبية التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت؛ خدمات الحاسوب
 خدمات تخزين البيانات اإللكتروني واسترجاع البيانات:تحديدا

MU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
MU/M/٢٠١٩/٢٩١١٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء

381

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
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170531
Class
42

08/10/2019

: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
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

Goods/Services
Computer programming; computer programming services, data
processing services and computer consulting services in artificial
intelligence; computer programming services, data processing services
and computer consulting services in cognitive computing; computer
programming services, data processing services and computer
consulting services in information management; computer programming
services and computer consulting services in data management; cloud
computing; design, installation, updating and maintenance of computer
software; computer software and hardware design for others, and
consultation services in the field of computers; computer services,
namely, designing, creating and maintaining web sites for others;
computer systems analysis, data base and network integration,
computer programming for others all for use in commercial interactions
over global computer networks; technical support services, namely,
troubleshooting of computer programs and software problems; design
of systems for interconnection of computer hardware and software,
namely : electronic connection of computers and software to each
others; computer software and hardware testing services (quality and
technical controls); technical project studies in the field of computer
hardware and software; consultancy in the field of computer hardware,
namely consultancy regarding computing research and development;
advice and consulting relating to use of internet; rental of computers
and computer software; scientific and industrial research, namely
research and development of new products, biological research,
research in bacteriology, research in chemistry, research in beauty care,
research in mechanics, geological research , technical research,
pharmaceutical research, scientific research for medical purpose;
computer services; computer systems integrations services; consulting
services in the field of design, selection, implementation and use of
computer hardware and software systems for others; technical support
services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer
hardware and computer software problems ; computer systems design
services for others; interconnection of computer hardware and software,
namely, integration of computer systems and networks; computer
software and hardware testing services, namely, testing of computer
software, computers and servers to assure proper functioning; cloud
computing services, namely, network integrated computer hardware and
software services for dynamic provisioning, virtualization, and
consumption metering of computer resources; consulting services in
the field of cloud computing; providing virtual computer systems and
virtual computer environments through cloud computing; design and
development of computer software for cloud storage of data; computer
services, namely cloud hosting provider services; computer services,
namely, electronic data storage and data recovery services
Priority claim: Claim Country: MU
Claim No.: MU/M/2019/29115
Claim Date: 10/04/2019
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the owners
the exclusive right to use the word "DIGITAL" whenever appearing
differently or separately from the mark.

الصنف

١٧٠٥٣١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات معالجة البيانات،خدمات برمجة الحاسوب؛ خدمات برمجة الحاسوب
،وخدمات استشارات الحاسوب في الذكاء االصطناعي؛ خدمات برمجة الحاسوب
خدمات معالجة البيانات وخدمات استشارات الحاسوب في الحوسبة اإلدراكية؛
 خدمات معالجة البيانات وخدمات استشارات الحاسوب،خدمات برمجة الحاسوب
في إدارة المعلومات؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب في
 وتحديث، تركيب،إدارة البيانات؛ الحوسبة على شبكة االنترنت؛ والتصميم
،وصيانة برمجيات الحواسيب؛ تصميم برمجيات وبرامج الحاسوب لآلخرين
: تحديدا،الخدمات االستشارية في مجال أجھزة الحاسوب؛ خدمات الحاسوب
خدمات تصميم وإنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات
 برمجة الحاسوب، قاعدة البيانات وتكامل الشبكة،تحليل انظمة الحاسوب
لآلخرين الستخدامھا في التفاعالت التجارية عبر شبكات الحاسوب العالمية؛
 استكشاف األخطاء وإصالحھا في مشاكل برامج: تحديدا،خدمات الدعم التقني
،وبرمجيات الحاسوب؛ تصميم أنظمة الربط البيني ألجھزة وبرمجيات الحاسوب
 االتصال اإللكتروني ألجھزة الحاسوب والبرمجيات مع بعضھا البعض؛:تحديدا
خدمات اختبار برمجيات وأجھزة الحاسوب )الجودة والضوابط التقنية(؛ دراسات
المشاريع الفنية في مجال أجھزة وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات استشارية في
 االستشارات المتعلقة بحوسبة البحث: تحديدا،مجال المكونات المادية للحاسوب
والتطوير؛ المشورة واالستشارات المتعلقة باستخدام اإلنترنت؛ تأجير حواسيب
 البحث: تحديدا،وبرمجيات حواسيب؛ خدمات األبحاث العلمية والصناعية
وتطوير منتجات جديدة واألبحاث البيولوجية والبحث في علم الجراثيم والبحث
في الكيمياء والبحث في العناية بالجمال والبحث في الميكانيكا واألبحاث
الجيولوجية واألبحاث التقنية واألبحاث الصيدالنية والبحث العلمي لألغراض
الطبية؛ خدمات الحاسوب؛ خدمات تكامل أنظمة الحاسوب؛ الخدمات االستشارية
في مجال تصميم واختيار وتنفيذ واستخدام قطع وأنظمة برمجيات الحاسوب
 استكشاف األخطاء وإصالحھا على شكل: تحديدا،لآلخرين؛ خدمات الدعم التقني
تشخيص مشاكل أجھزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات تصميم أنظمة
 خدمات: تحديدا،الحاسوب لآلخرين؛ الربط بين أجھزة وبرمجيات الحاسوب
،توحيد انظمة وشبكات الحاسوب؛ خدمات اختبار برمجيات وقطع الحواسيب
 اختبار برمجيات الحاسوب والحواسيب والخوادم لضمان سير العمل:تحديدا
: تحديدا،بالشكل الصحيح؛ خدمات الحوسبة التي تعتمد على مصادر من االنترنت
خدمات أجھزة وبرمجيات الحاسوب المدمجة مع الشبكات للتزويد الديناميكي
والمحاكاة االفتراضية وقياس استھالك موارد الحاسوب؛ الخدمات االستشارية في
مجال الحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت؛ توفير أنظمة الحاسوب
االفتراضية وبيئات الحاسوب االفتراضية من خالل الحوسبة التي تعتمد على
مصادر من اإلنترنت؛ تصميم وتطوير برامج الحاسوب للتخزين المحوسب الذي
 خدمات: تحديدا،يعتمد على مصادر من اإلنترنت للبيانات؛ خدمات الحاسوب
،االستضافة الحاسوبية التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت؛ خدمات الحاسوب
 خدمات تخزين البيانات اإللكتروني واسترجاع البيانات:تحديدا

MU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
MU/M/٢٠١٩/٢٩١١٥:رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
." عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمةDIGITAL"

382

Date of

19/12/2019

19/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

TUV Osterreich
)فيرين أوسترريتش- تي يو في أوسترريتش (تيتشنيستشير اوبيرواتشانجس
(Technischer
Uberwachungs-Verein
Osterreich)
Nationality
: AUSTRIA
النمسا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Deutschstrasse 10, A- 1230 Vienna,
 النمسا، فينا١٢٣٠ - أيه،١٠ ديوتشستراسه
Austria

:اسم طالب التسجيل

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170560
Class
42

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and industrial research
services; design and development of computer hardware and
software; updating of computer software; computer security
consultancy; computer technology consultancy; data security
consultancy; consultancy in the field of energysaving;
information technology [IT] consultancy; internet security
consultancy; telecommunications technology consultancy;
computer software consultancy; computer software design;
chemistry services; engineering; computer virus protection
services; conducting technical project studies; calibration
[measuring]; energy auditing; surveying; exploration services in
the field of the oil, gas and mining industries; construction
drafting; material testing; platform as a service [PaaS]; quality
control; software as a service [SaaS]; software development in
the framework of software publishing; technological
consultancy; vehicle roadworthiness testing; monitoring of
computer systems for detecting unauthorized access or data
breach; technical writing; water analysis; material testing.

42

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٥٦٠

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا؛ خدمات التحاليل واالبحاث
الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛
استشارات أمن الكمبيوتر؛ خدمات االستشارة في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر؛ خدمات
االستشارة في مجال أمن البيانات؛ استشارات في مجال توفير الطاقة؛ استشارات تكنولوجيا
المعلومات؛ استشارات أمن اإلنترنت؛ خدمات االستشارة في مجال االتصاالت السلكية
والالسلكية؛ استشارات برامج الكمبيوتر؛ تصميم برامج الكمبيوتر؛ خدمات الكيمياء؛ الھندسة؛
خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات؛ إجراء دراسات المشاريع التقينة؛ المعايرة
]القياس[؛ التدقيق في مجال الطاقة؛ المساحة؛ خدمات االستكشاف في مجال صناعات البترول
والغاز والتعدين؛ صياغة مخططات البناء؛ فحص المواد؛ منصات كخدمة )بي ايه ايه اس
(؛ تطوير البرمجيات فيSaaS (؛ مراقبة الجودة؛ البرامج كخدمة )اس ايه ايه اسPaaS
إطار نشر البرمجيات؛ االستشارات التكنولوجية؛ اختبار صالحية المركبات؛ مراقبة أنظمة
الكمبيوتر الكتشاف الوصول غير المصرح به أو خرق البيانات؛ الصياغة أو الكتابة التقنية؛
تحليل المياه؛ فحص المواد
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Meidrix Biomedicals
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Schelztorstrasse 54-56 73728 Esslingen
Germany

Goods/Services
Research and development in the field of pharmacy and
biomedicine, in particular in the field of collagen based
preparations and implants for the treatment of tissue and joint
defects, and advice on these services.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018093202
Claim Date: 09/07/2019
Special condition: The registration of this trademark should be
in white and red colors according to the print filed with the
application.

:تاريخ ايداع الطلب

مايدريكس بيوميديكالز جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 اسلنجن المانيا٧٣٧٢٨ ٥٦-٥٤ شيلتزتورشتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170459
Class
42

26/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠٤٥٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البحث والتطوير في مجال الصيدلة والطب الحيوي وتحديداً في مجال المستحضرات
التي أساسھا الكوالجين والزرع لعالج تلف األنسجة والمفاصل وتقديم المشورة بشأن ھذه
.الخدمات
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٠٩٣٢٠٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٩ :تاريخ االدعاء
 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللونين األبيض واألحمر وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب

384

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
170402
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

١٧٠٤٠٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات والبحوث العلمية والتكنولوجية وخدمات التصميم ذات العالقة لإلنشاءات؛ خدمات
.التحليل والبحوث الصناعية لإلنشاءات

385

تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

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

باسف اس اي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

كارل  -بوش  -شتراسيه  ،٣٨الودويجشفان  /راين ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤١٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات المقدمة كخدمات والخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والتصميم
المتعلقة في مجال صناعة المواد الصيدالنية والمواد الكيميائية واألطعمة؛ خدمات التحليل
والبحث الصناعي في مجال صناعة المواد الصيدالنية والمواد الكيميائية واألطعمة.

06/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

42

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170412
Class
42

Trademark

Goods/Services
Software as a service, Scientific and technological services and
research and design relating thereto for the pharmaceutical,
chemical and food industry; industrial analysis and research
services for the pharmaceutical, chemical and food industry.

386

Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SMA Solar Technology AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal Germany

Goods/Services
Software programming services; software creation; software
development; installation, and maintenance of software; rental
of software; custom design of software packages; computer
services online; planning, design, development and
maintenance of online websites for third parties; maintenance of
websites and hosting on-line web facilities for others; software
as a service [saas]; programming, provision and maintenance of
software via a worldwide computer network; programming,
provision and maintenance of software for e-commerce
platforms; design and development of software in the field of
mobile applications; consultancy services relating to software
used in the field of e-commerce; providing temporary use of
non-downloadable computer software for tracking packages
over computer networks, intranets and the internet, all
aforementioned services relating to the energy sector;
conversion of computer programs and data, other than physical
conversion; rental and maintenance of memory space for use as
websites by others (hosting); providing or rental of electronic
memory space (webspace) on the internet.
Special condition: The registration of this trademark should be
in green, white and blue colors according to the print filed with
the application.

:تاريخ ايداع الطلب

اس ام ايه سوالر تكنولوجي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، نيستيتال٣٤٢٦٦ ،١ سونينالي

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170454
Class
42

16/02/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠٤٥٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات برمجة البرمجيات؛ خدمات تصميم برمجيات؛ خدمات تطوير برمجيات الحاسوب؛
خدمات تركيب وصيانة البرمجيات؛ خدمات تأجير البرمجيات؛ خدمات التصميم حسب الطلب
لحزم البرمجيات؛ خدمات الكمبيوتر عبر االنترنت؛ خدمات تخطيط وتصميم وتطوير وصيانة
المواقع على شبكة اإلنترنت ألطراف أخرى؛ خدمات صيانة المواقع اإللكترونية واستضافة
المرافق اإللكترونية عبر اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات البرمجيات كخدمات؛ خدمات برمجة
وتوفير وصيانة البرامج عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات برمجة وتوفير وصيانة
البرمجيات لمنصات التجارة اإللكترونية؛ تصميم وتطوير البرمجيات في مجال التطبيقات
المحمولة؛ خدمات االستشارات المتعلقة بالبرمجيات المستخدمة في مجال التجارة األلكترونية؛
توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتتبع الحزم عبر شبكات
 المحلية( واالنترنت )الشبكة العالمية( وجميع/الكمبيوتر واالنترنت )الشبكات الداخلية
الخدمات سابقة الذكر تتعلق بقطاع الطاقة؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب عدا عن التحويل
المادي؛ تأجير وصيانة مساحة الذاكرة الستخدامھا كمواقع على شبكة اإلنترنت من قبل
اآلخرين )استضافة(؛ توفير أو تأجير مساحة الذاكرة اإللكترونية )مساحة الويب( على
.اإلنترنت

 ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان واألخضر واألبيض واألزرق:اشتراطات خاصة
.وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

25/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

SONY INTERACTIVE
ENTERTAINMENT INC.

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO
JAPAN
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170668
Class
42

Goods/Services
Providing meteorological information; design of home video
game machines; design services; data conversion from physical
to electronic media; duplication of computer programs; rental of
system security programs for home video game consoles used
with televisions which is recorded on magnetic tapes, CDROMs, DVD-ROMs or optical discs; video game software
programming services for others for video game machines for
use with television for business and personal use; computer
programming; information services relating to computer
programming in order to protect the security of the computer
network to protect the system from unauthorized access; rental
of measuring apparatus; rental of web servers; rental of web
server's memory for entry of diaries and schedules of
individuals and corporations and storage of electronic data;
rental of web server's memory; rental of computers; rental of
computer programs; installation of computer software;
providing temporary use of online non-downloadable computer
software; software as a service; platform as a service; hosting
of platform on the internet; platform for gaming as software as a
service.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 79258
Claim Date: 02/12/2019

25/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سوني إنتراكتيف إنترتينمنت إنك

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- ميناتو، كونان١-٧-١
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠٦٦٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير معلومات عن األرصاد الجويه؛ تصميم أجھزة أللعاب الفيديو المنزليه؛ خدمات التصميم؛
تحويل البيانات من وسائط ماديه الى إلكترونيه؛ نسخ برامج الحاسوب؛ تأجير برامج أمني
لحماية النظام المتعلق بوحدات التحكم الخاصه بألعاب الفيديو المنزلية المستخدمة مع
التلفزيون والمسجلة على أشرطة مغناطيسية أو أقراص مدمجه أو أقراص فيديو رقميه أو
أقراص بصرية؛ خدمات برمجة برمجيات ألعاب الفيديو لآلخرين المتعلقه بأجھزة ألعاب
الفيديو المستخدمة مع التلفزيون لغرض اإلستخدام بالعمل التجاري واإلستخدام الشخصي؛
برمجة الحاسوب؛ خدمات توفير المعلومات المتعلقه ببرمجة الحاسوب لغرض حماية أمن
شبكات الحاسوب وحماية النظام من أي دخول غير مصرّ ح به؛ تأجير أجھزة القياس؛ تأجير
خادمات الشبكة؛ تأجير ذاكرة لخادمات الشبكة إلدخال مفكرات وجداول زمنيه تخص أفراد
وشركات ولتخزين بيانات إلكترونيه؛ تأجير ذاكرة لخادمات الشبكة؛ تأجير أجھزة حاسوب؛
تأجير برامج حاسوب؛ تحميل برمجيات حاسوب؛ توفير إستخدام مؤقت لبرمجيات حاسوب
مباشرة غير قابله للتنزيل؛ توفير برمجيات خدميه؛ توفير منصات خدميه؛ تفعيل منصات على
.شبكة اإلنترنت؛ توفير المنصات لأللعاب على ھيئة برمجيات خدميه

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٩٢٥٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٢ :تاريخ االدعاء

388

Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Samsung Electronics Co.,
Ltd.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, Korea

Goods/Services
Development of computer software for data processing;
computer software development; development of operating
system software; data conversion of computer program data or
information (not physical conversion); design and development
of programs for computers; conversion of data or documents
from physical to electronic media.

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.سامسونج اليكترونيكس كو

:اسم طالب التسجيل

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

، سوون – سي، يونجتونج – جو، سامسونج – رو،١٢٩
 كوريا،جيونجي – دو

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170336
Class
42

03/03/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠٣٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير برمجيات الحاسوب لمعالجة البيانات؛ خدمات تطوير برمجيات الحواسيب؛ تطوير
برمجيات نظم التشغيل؛ تحويل البيانات لبيانات أو معلومات برامج الحاسوب )ليس التحويل
المادي(؛ تصميم وتطوير برامج الحاسوب؛ تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط مادية إلى
.إلكترونية

389

Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
IMCD Group B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Wilhelminaplein 32, 3072 DE, Rotterdam
The Netherlands

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto in the field of chemicals for use in the coating
industry, in plastics, in detergents, in construction, in nutrition,
in personal care products, in food and food flavourings,
pharmaceutical preparations, cosmetics, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics, industrial oils and greases,
lubricants, food supplements, chemical substances for
preserving foodstuffs; industrial analysis and research services
in the field of chemicals for use in the coating industry, in
plastics, in detergents, in construction, in nutrition, in personal
care products, in food and food flavourings, pharmaceutical
preparations, cosmetics, unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics, industrial oils and greases, lubricants,
food supplements, chemical substances for preserving
foodstuffs; chemist services; services of scientific laboratories,
namely, chemical laboratories, laboratory testing of materials,
laboratory research in the field of chemistry; industrial design;
research and development of new products [for others]; all
aforesaid services related to chemicals for use in the coating
industry, in plastics, in detergents, in construction, in nutrition,
in personal care products, in food and food flavourings,
pharmaceutical preparations, cosmetics, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics, industrial oils and greases,
lubricants, food supplements, chemical substances for
preserving foodstuffs.

:تاريخ ايداع الطلب

.في. آي ام سي دي جروب بي
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، روتردام، دي اي٣٠٧٢ ،٣٢ ويلھيلمينابلين

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170440
Class
42

08/03/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

١٧٠٤٤٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا في مجال الكيماويات
المستخدمة في صناعة الدھانات والبالستيك والمنظفات والبناء والتغذية ومنتجات العناية
الشخصية واألطعمة ومنكھات األطعمة والمستحضرات الصيدالنية ومستحضرات التجميل
والراتنجات االصطناعية غير المعالجة والبالستيك غير المعالج والزيوت والشحوم الصناعية
والمزلقات والمكمالت الغذائية والكيماويات المستخدمة في حفظ المواد الغذائية؛ خدمات
التحليل والبحث الصناعي في مجال الكيماويات المستخدمة في صناعة الدھانات والبالستيك
والمنظفات والبناء والتغذية ومنتجات العناية الشخصية واألطعمة ومنكھات األطعمة
والمستحضرات الصيدالنية ومستحضرات التجميل والراتنجات االصطناعية غير المعالجة
والبالستيك غير المعالج والزيوت والشحوم الصناعية والمزلقات والمكمالت الغذائية
والكيماويات المستخدمة في حفظ المواد؛ خدمات الكيمائيين؛ خدمات المختبرات العلمية
 خدمات المختبرات الكيميائية وخدمات الفحص المخبري للمواد واألبحاث المخبرية:وتحديدا
في مجال الكيمياء؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات البحث والتطوير لمنتجات جديدة
]لآلخرين[؛ جميع الخدمات المذكورة أعاله متعلقة بالكيماويات المستخدمة في صناعة
الدھانات والبالستيك والمنظفات والبناء والتغذية ومنتجات العناية الشخصية واألطعمة
ومنكھات األطعمة والمستحضرات الصيدالنية ومستحضرات التجميل والراتنجات االصطناعية
غير المعالجة والبالستيك غير المعالج والزيوت والشحوم الصناعية والمزلقات والمكمالت
الغذائية والكيماويات المستخدمة في حفظ المواد الغذائية

390

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، وان كابيتال باليس،فورث فلور
 جزر كايمان،غراند كايمان

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
170639
Class
42

06/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
42

Goods/Services
Technological research; industrial design; packaging design;
material testing; computer rental; computer programming;
calibration [measuring]; computer software design; updating of
computer software; consultancy in the design and development of
computer hardware; quality control; rental of computer software;
research and development of new products for others; recovery of
computer data; maintenance of computer software; computer
system analysis; computer system design; conversion of data or
documents from physical to electronic media; creating and
maintaining web sites for others; hosting computer sites [web
sites]; installation of computer software; conversion of computer
programs and data, other than physical conversion; computer
software consultancy; rental of web servers; computer virus
protection services; providing search engines for the internet;
digitization of documents [scanning]; scientific research; server
hosting; off-site data backup; electronic data storage; cloud
computing; outsource service providers in the field of information
technology; technological consultancy; computer technology
consultancy; telecommunications technology consultancy;
computer security consultancy; monitoring of computer systems to
detect breakdowns; creating and designing website-based indexes
of information for others [information technology services]; internet
security consultancy; data security consultancy; data encryption
services; monitoring of computer systems for detecting
unauthorized access or data breach; electronic monitoring of
personally identifying information to detect identity theft via the
internet; electronic monitoring of credit card activity to detect fraud
via the internet; software development in the framework of software
publishing; platform as a service [PaaS]; development of computer
platforms; graphic design of promotional materials

الصنف

١٧٠٦٣٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البحث التكنولوجي؛ التصميم الصناعي؛ تصميم األغلفة؛ اختبار المواد؛ تأجير الكمبيوتر؛
برمجة الحاسوب؛ معايرة ]قياس[؛ تصميم برامج الحاسوب؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛
استشارات في تصميم وتطوير أجھزة الكمبيوتر؛ رقابة جودة؛ تأجير برامج الكمبيوتر؛
البحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرين؛ استعادة بيانات الكمبيوتر؛ صيانة برامج
الكمبيوتر؛ تحليل نظام الكمبيوتر؛ تصميم نظام الكمبيوتر؛ تحويل البيانات أو المستندات
من الوسائط المادية إلى الوسائط اإللكترونية؛ إنشاء وصيانة مواقع ويب لآلخرين؛
استضافة مواقع الكمبيوتر ]مواقع الويب[؛ تثبيت برامج الكمبيوتر؛ تحويل برامج
 بخالف التحويل المادي؛ استشارات برامج الكمبيوتر؛ تأجير خوادم،الكمبيوتر والبيانات
الويب؛ خدمات الحماية من فيروسات الكمبيوتر؛ توفير محركات بحث لإلنترنت؛ رقمنة
الوثائق ]المسح[؛ بحث علمي؛ استضافة السيرفر؛ النسخ االحتياطي للبيانات خارج
الموقع؛ تخزين البيانات اإللكترونية؛ حوسبة سحابية؛ االستعانة بمصادر خارجية في
مجال تكنولوجيا المعلومات؛ االستشارات التكنولوجية؛ استشارات تكنولوجيا الحاسوب؛
استشارات تكنولوجيا االتصاالت؛ استشارات أمن الحاسوب؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر
لكشف األعطال؛ إنشاء وتصميم فھارس معلومات قائمة على الموقع اإللكتروني لآلخرين
]خدمات تكنولوجيا المعلومات[؛ استشارات أمن اإلنترنت؛ استشارات أمن البيانات؛
خدمات تشفير البيانات؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن الوصول غير المصرح به
أو خرق البيانات؛ المراقبة اإللكترونية لمعلومات التعريف الشخصية الكتشاف سرقة
الھوية عبر اإلنترنت؛ المراقبة اإللكترونية لنشاط بطاقة االئتمان للكشف عن االحتيال
عبر اإلنترنت؛ تطوير البرمجيات في إطار نشر البرمجيات؛ منصات إلكترونية كخدمة
]بي إيه إيه اس[؛ تطوير منصات الكمبيوتر؛ التصميم الجرافيكي للمواد الترويجية
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Date of

15/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
AL Raneem IT CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman -shmesani- salem
Hindawi Street-Building , P.O.Box: 9431,
11191
Applicant for
P.O.Box 9431 -11191 city/street Amman Correspondence
shmesani- salem Hindawi Street-Building
Trademark
170548
Class
42

15/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرنيم للخدمات البرمجية
االردن
 م. م.ذ

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

-  شارع سالم الھنداوي-  الشميساني-الشارع عمان/المدينة
١١١٩١ ,٩٤٣١:ب. ص، ٢٣ مبنى رقم
 الشميساني-الشارع عمان/ المدينة١١١٩١ -٩٤٣١ ب.ص
٢٣ مبنى رقم-  شارع سالم الھنداوي42
الصنف
١٧٠٥٤٨

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and = software, cloud
computing, computer programming, computer software design,
computer system analysis, computer system design, computer
software consultancy, computer technology consultancy, conversion
of data or documents from physical to electronic media, conversion
of computer programs and data, other tan physical conversion,
creating and maintaining web sites for others, creating and
designing website-based indexes of information for others
{information yechnology services], data security consultancy, data
encryption services, digitization of documents [scanning],
information technology [IT]consultancy, providing information on
computer technology and programming via a web site, installation of
computer software, internet security consultancy, monitoring of
computer systems by remote access, monitoring of computer
systems to detect breakdowns, monitoring of computer systems for
detecting unauthorized access or data breach, off-site data backup,
outsource service providers in the field of information technology,
recovery of computer data, research and development of new
products for others, server hosting, software as a service,
technological consultancy, telecommunications technology
consultancy, updating of computer software, rental of web servers.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التحاليل,الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا
 الحوسبة,واألابحاث الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر
 تحليل أنظمة الكمبيوتر؛ تصميم, تصميم برامج الكمبيوتر, برمجة الكمبيوتر,الحسابية
 االستشارات في مجال، االستشارات في مجال برامج الكمبيوتر،أنظمة الكمبيوتر
 تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية؛,تكنولوجيا الكمبيوتر
 إنشاء وصيانة مواقع الويب,تحويل بيانات وبرامج الكمبيوتر ما عدا التحويل المادي
 إنشاء وتصميم مؤشرات مواقع الويب لمعلومات لآلخرين ]خدمات:لآلخرين
، خدمات تشفير البيانات, االستشارات حول حماية البيانات،[تكنولوجيا المعلومات
 االستشارات في مجال تكنولوجيا.[تحويل بيانات الوثائق إلى بيانات رقمية ]مسح
 تحميل,المعلومات؛ تزويد معلومات حول تكنولوجيا الحاسوب وبرمجة مواقع الويب
 مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق،برامج كمبيوتر االستشارات حول حماية اإلنترنت
الوصول من بعيدء مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن األعطالء مراقبة أنظمة
 النسخ االحتياطي،الكمبيوتر للكشف عن الوصول غير المجاز أو خرق البيانات
للبيانات خارج الموقع؛ تزويد خدمات االستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا
 بحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرين؛ تفعيل, إسترجاع بيانات الكمبيوتر,المعلومات
 االستشارات التكنولوجية; استشارات,[SaaS] الخوادم؛ البرمجيات بكونھا خدمة
تأجير خوادم،تكنولوجيا االتصاالت عن بعد تحديث برمجيات الكمبيوتر
.استشارات تصميم مواقع الويب،الشبكات
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Date of

15/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرنيم للخدمات البرمجية
االردن
 م. م.ذ

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

Applicant Name:
AL Raneem IT CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / shmesani / salem hindawi street/
building no .23, P.O.Box: 9431, 11191

، ٢٣  مبنى رقم/  شارع سالم الھنداوي/ الشميساني/عمان
١١١٩١ ,٩٤٣١:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 9431 -11191 amman / shmesani /
Correspondence
salem hindawi street/ building no .23
Trademark
170547
Class
42

 شارع سالم/ الشميساني/ عمان١١١٩١ -٩٤٣١ ب.ص
٢٣  مبنى رقم/ الھنداوي
الصنف
١٧٠٥٤٧

Goods/Services
scientific and technological services and research and design
relating thereto: industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software,
cloud computing, computer programming, computer software
design, computer system analysis, } computer system design,
computer software consultancy, computer technology
consultancy, conversion of data or documents from physical to
electronic media, conversion of computer programs and data,
other tan physical conversion, creating and maintaining web
sites for others, creating and designing website-based indexes
of information for others [information technology services], data
security consultancy, data encryption services, digitization of
documents [scanning], information technology [IT] D
consultancy, providing information on computer technology
and programming via a web site, installation of computer
software, internet security consultancy, monitoring of computer
systems by remote access, monitoring of computer systems to
detect breakdowns, monitoring of computer systems for
detecting unauthorized access or data breach, off-site
data backup, outsource service providers in the field of
information technology, recovery of computer data, research
and development of new products for others, server hosting,
software as a service, technological consultancy,
telecommunications technology consultancy, updating of
computer software, rental of web servers.

42

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التحاليل,الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا
 الحوسبة,واألبحاث الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر
الحسابية؛ برمجة الكمبيوترء تصميم برامج الكمبيوتر؛ تحليل أنظمة الكمبيوتره تصميم
 االستشارات في مجال, االستشارات في مجال برامج الكمبيوتر,أنظمة الكمبيوتر
 تحويل البيانات أو الوثائق من اوساط مادية إلى إلكترونية؛ تحويل,تكنولوجيا الكمبيوتر
: إنشاء وصيانة مواقع الويب لآلخرين,بيانات وبرامج الكمبيوتر ما عدا التحويل المادي
إنشاء وتصميم مؤشرات مواقع الويب لمعلومات لآلخرين ]خدمات تكنولوجيا
 تحويل بيانات, خدمات تشفير البيانات,المعلومات[؛ االستشارات حول حماية البيانات
 تزويد, االستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات.[الوثائق إلى بيانات رقمية ]مسح
, تحميل برامج كمبيوتر,معلومات حول تكنولوجيا الحاسوب وبرمجة مواقع الويب
االستشارات حول حماية اإلنترنت؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من
بعيد« مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن األعطال؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن
الوصول غير المجاز أو خرق البيانات؛ النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ تزويد
خدمات االستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ إسترجاع بيانات
 بحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرينء تفعيل الخوادم؛ البرمجيات بكونھا,الكمبيوتر
, االستشارات التكنولوجية؛ استشارات تكنولوجيا االتصاالت عن بعد,[saas] خدمة
. استشارات تصميم مواقع الويب, تأجير خوادم الشبكات,تحديث برمجيات الكمبيوتر

393

Date of

15/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

15/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرنيم للخدمات البرمجية
االردن
 م. م.ذ

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

Applicant Name:
AL Raneem IT CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / shmesani / salem hindawi street/
building no .23, P.O.Box: 9431, 11191

، ٢٣  مبنى رقم/  شارع سالم الھنداوي/ الشميساني/عمان
١١١٩١ ,٩٤٣١:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 9431 -11191 amman / shmesani /
Correspondence
salem hindawi street/ building no .23
Trademark
170549
Class
42

 شارع سالم/ الشميساني/ عمان١١١٩١ -٩٤٣١ ب.ص
٢٣  مبنى رقم/ الھنداوي
الصنف
١٧٠٥٤٩

Goods/Services
scientific and technological services and research and design
relating thereto: industrial analysis and research services;
design and development of | : computer hardware and software,
cloud computing, computer programming, computer software
design, computer system analysis, } computer system design,
computer software consultancy, computer technology
consultancy, conversion of data or documents from physical to
electronic media, conversion of computer programs and data,
other tan physical conversion, creating and maintaining web
sites for others, creating and designing website-based indexes
of information for others [information technology services], data
security consultancy, data encryption services, digitization of
documents [scanning], information technology [IT] consultancy,
providing information on computer technology and
programming via a web site, installation of computer software,
internet security consultancy, monitoring of computer systems
by remote access, monitoring of computer systems to detect
breakdowns, monitoring of computer systems for detecting
unauthorized access or data breach, off-site data backup,
outsource service providers in the field of information
technology, recovery of computer data, research and
development of new products for others, server hosting,
software as a service, technological consultancy,
telecommunications technology consultancy, updating of
computer software, rental of web servers.

42

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التحاليل,الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا
 الحوسبة,واألبحاث الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر
 تصميم,الحسابية؛ برمجة الكمبيوترء تصميم برامج الكمبيوتر؛ تحليل أنظمة الكمبيوتر
 االستشارات في مجال, االستشارات في مجال برامج الكمبيوتر,أنظمة الكمبيوتر
 تحويل البيانات أو الوثائق من اوساط مادية إلى إلكترونية؛ تحويل,.تكنولوجيا الكمبيوتر
: إنشاء وصيانة مواقع الويب لآلخرين,بيانات وبرامج الكمبيوتر ما عدا التحويل المادي
إنشاء وتصميم مؤشرات مواقع الويب لمعلومات لآلخرين ]خدمات تكنولوجيا
 تحويل بيانات, خدمات تشفير البيانات,المعلومات[؛ االستشارات حول حماية البيانات
 االستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات« تزويد.[الوثائق إلى بيانات رقمية ]مسح
,معلومات حول تكنولوجيا الحاسوب وبرمجة مواقع الويبء تحميل برامج كمبيوتر
االستشارات حول حماية اإلنترنت؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من
 مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن األعطال؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن,بعيد
الوصول غير المجاز أو خرق البيانات؛ النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ تزويد
خدمات االستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ إسترجاع بيانات
 بحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرينء تفعيل الخوادم؛ البرمجيات بكونھا,الكمبيوتر
 تحديث,[ االستشارات التكنولوجية؛ استشارات تكنولوجيا االتصاالت عن بعدsaas] خدمة
. استشارات تصميم مواقع الويب, تأجير خوادم الشبكات,برمجيات الكمبيوتر
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تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ريم جمال عبد الناصر عبد الوھاب الحلواني
االردن
مؤسسة فردية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

المدينة/الشارع

عمان /خلدا ص .ب١١٥١١-١٠٠٢

عنوان التبليغ

المدينة/الشارع

عمان /خلدا ص .ب١١٥١١-١٠٠٢

رقم العالمة التجارية

١٧٠٤٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تصميم جرافيك

06/07/2020

Date of

الصنف

reem jamal abed al naser
abed al wahab al halawani
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/khalda P.O.Box 100211511

42

Applicant for
city/street amman/khalda P.O.Box 1002Correspondence
11511
Trademark
170430
Class
42

Goods/Services
Graphic Desing
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تاريخ ايداع الطلب:

30/07/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة صاج الريف للمنتجات الغذائية واالدراة واستثمار المطاعم المحدودة

اعالن الجريدة الرسمية

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

عنكاوا اربيل  ،ص.ب٤٤٠٠٣ ,١٢/١٠٦٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩١ -٩٠٢٨عمان شارع اسماعيل حقي عبده

رقم العالمة التجارية

عراق
شركة اجنبية

١٧٠٦٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

30/07/2019
Saj Al- Reef Company for
Food Products and
Restaurant Managment
and Investment Ltd

Date of

Applicant Name:

Nationality
: IRAQ
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ankawa Irbeel, P.O.Box: 1065/12, 44003

43

Applicant for
P.O.Box 9028 -11191 Amman ismail
Correspondence
haqqi abdo str
Trademark
170695
Class
43

Goods/Services
providing food and drink services
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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
١٧٠٤١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم.

الصنف

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

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170410
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant Services.

397

Date of

15/09/2019

15/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

محمد اسماعيل ابراھيم االمير

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٨١ ,٨١١٦٥٤:ب. ص، عين الباشا- عمان

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

عين الباشا-  عمان١١١٨١ -٨١١٦٥٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

mohammad ismael
ibrahim al amer
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -ain al basha, P.O.Box: 811654,
11181
Applicant for
P.O.Box 811654 -11181 Amman -ain al
Correspondence
basha
Trademark
170424
Class
43

Goods/Services
services to provvide food and drink (cafeterias)
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use general words if used separately from the mark

43

الصنف

١٧٠٤٢٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
( خدمات تقديم الطعام والشراب )كافتيريا
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

23/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية المساھمة العامة

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-شارع زھران  -عمارة ابوجابر ، ١٨٨
ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٩٩:
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٩٩عمان-شارع زھران  -عمارة
ابوجابر ١٨٨
الصنف
١٧٠٦٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكاتب تامين االقامة )الفنادق و النزل(  ،تاجير اماكن االقامة المؤقتة  ،حجز اماكن االقامة
المؤقتة  ،خدمات الحانات )البارات ( ،المقاھي  ،الكافيتيريات  ،اماكن االقامة السياح ،الحجز
في الفنادق  ،الفنادق  ،تاجير غرف االجتماعات  ،تاجير اماكن االقامة المؤقتة ،حجز ماكن
االقامة المؤقتة ،المطاعم  ،مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة  ،اماكن اقامة السياح.

23/01/2020

Date of

Applicant Name:

jordan projects for
toursim development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - zahran st. - abujaber building
188, P.O.Box: 941299, 11194
Applicant for
P.O.Box 941299 -11194 amman - zahran st.
Correspondence
- abujaber building 188
Trademark
170690
Class
43
43

Goods/Services
accomodation bureaux [hotels, boarding houses] ,
accomodation [rental of temporary], accomodation reservations
[temporary], bar services, cafes, cafeterias , homes (tourists),
hotel reservations , rental of meeting rooms, rental of temporary
accomodation, reservations (temporary accomodation),
restaurants, snack-bars, tourist homes.
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Date of

31/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Innovations for Project
Management
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Khalda, Wasfi al Tal Street,
Building No. 235, P.O.Box: 11184, 11184

Goods/Services
Food and beverage providing services, cafes and small
restaurants services, canteens and restaurants services, selfcatering restaurants and snack restaurants, food and beverage
catering services, food and beverage consulting services,
culinary consulting services
Special condition: The registration of this trademark does not
give the owners the exclusive right to use the word "Rest"
whenever appearing differently or separately from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

االبتكارات الدارة المشاريع

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، ٢٣٥ عمان – خلدا – شارع وصفي التل بناية رقم
١١١٨٤ ,١١١٨٤:ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170376
Class
43

31/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
43

الصنف

١٧٠٣٧٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وخدمات المقاصف،خدمات توفير الطعام والشراب وخدمات المقاھي والمطاعم الصغيرة
والمطاعم وخدمات مطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة وخدمات تقديم
 خدمات تقديم، خدمات تقديم االستشارات في مجال الطعام و الشراب،الطعام والشراب
.االستشارات في مجال فنون الطبخ
"Rest"  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:اشتراطات خاصة
.باللغة االنجليزية عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة

400

Date of

31/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Innovations for Project
Management
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Khalda, Wasfi al Tal Street,
Building No. 235, P.O.Box: 11184, 11184

Goods/Services
Food and beverage providing services, cafes and small
restaurants services, canteens and restaurants services, selfcatering restaurants and snack restaurants, food and beverage
catering services, food and beverage consulting services,
culinary consulting services
Special condition: The registration of this trademark does not
give the owners the exclusive right to use the cock drawing
whenever appearing differently or separately from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

االبتكارات الدارة المشاريع

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، ٢٣٥ عمان – خلدا – شارع وصفي التل بناية رقم
١١١٨٤ ,١١١٨٤:ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170419
Class
43

31/12/2019

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
43

الصنف

١٧٠٤١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وخدمات المقاصف،خدمات توفير الطعام والشراب وخدمات المقاھي والمطاعم الصغيرة
والمطاعم وخدمات مطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة وخدمات تقديم
 خدمات تقديم، خدمات تقديم االستشارات في مجال الطعام و الشراب،الطعام والشراب
.االستشارات في مجال فنون الطبخ
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال رسمة الديك عندما:اشتراطات خاصة
.تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الزيزفزن لتجارة المواد الغذائية

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

االردن
ذ .م .م
اربد -الحي الشرقي  ،ص.ب١١١٩٢ ,٩٢٣٤٣٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢٣٤٣٠اربد -الحي الشرقي

رقم العالمة التجارية

١٧٠٤٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

07/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Al zezfoon Food Stuff
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid -the eastern , P.O.Box: 923430, 11192

43

Applicant for
P.O.Box 923430 -11192 Irbid -the eastern
Correspondence
Trademark
170429
Class
43

Goods/Services
Food and beverage catering services
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تاريخ ايداع الطلب:

22/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية المساھمة العامة

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

االردن
ذ .م .م

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

JORDAN PROJECTS FOR
TOURISM DEVELOPMENT
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-zahran st-abujaber building 188,
AMMAN, P.O.Box: 941299, 11194

عمان،شارع الزھران -عمارة ابو جابر  ، ١٨٨عمان ،
ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٩٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٩٩عمان -االردن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٦٨٩

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الحانات ) البارات ( ،المقاھي  ،الكافيتيريات  ،التموين بالطعام الشراب  ،المطاعم ،
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة .

22/01/2020

Date of

43

Applicant for
P.O.Box 941299 -11194 amman-jordan
Correspondence
Trademark
170689
Class
43

Goods/Services
bar services , cafes , cafeterias , catering ( food and drink) ,
restaurants, snack - bars.
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تاريخ ايداع الطلب:

23/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية المساھمة العامة

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-شارع زھران  -عمارة ابوجابر ، ١٨٨
ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٩٩:
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٩٩عمان-شارع زھران  -عمارة
ابوجابر ١٨٨
الصنف
١٧٠٦٨٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكاتب التامين االقامة )الفنادق و النزل(  ،تاجير اماكن االقامة المؤقتة  ،حجز اماكن االقامة
المؤقتة  ،خدمات الحانات )البارات ( ،المقاھي  ،الكافيتيريات  ،اماكن االقامة السياح ،الحجز
في الفنادق  ،الفنادق  ،تاجير غرف االجتماعات  ،تاجير اماكن االقامة المؤقتة ،حجز اماكن
االقامة المؤقته ,المطاعم  ،مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة  ،اماكن اقامة السياح.

23/01/2020

Date of

Applicant Name:

Jordan Projects for
Toursim Development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - zahran st. - abujaber building
188, P.O.Box: 941299, 11194
Applicant for
P.O.Box 941299 -11194 amman - zahran st.
Correspondence
- abujaber building 188
Trademark
170688
Class
43
43

Goods/Services
Acomodation bureaux [hotels, boarding houses] , accomodation
[rental of temporary], accomodation reservations [temporary],
bar services, cafes, cafeterias , homes (tourists), hotel
reservations , rental of meeting rooms, rental of temporary
accomodation, reservations (temporary accomodation),
restaurants, snack-bars, tourist homes.

404

Date of

03/02/2020

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة شيان للماكوالت الصينية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٥٤ ,٩٥٤٣٢٥:ب. ص،  مكة مول- عمان

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

 مكة مول-  عمان١١٩٥٤ -٩٥٤٣٢٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SHISHAN CHINESE FOOD
COMPANY
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN , MAKEH MALL, P.O.Box: 954325,
11954
Applicant for
P.O.Box 954325 -11954 AMMAN , MAKEH
Correspondence
MALL
Trademark
170650
Class
43

Goods/Services
providing food and drink services

43

الصنف

١٧٠٦٥٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم طعام و شراب
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

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

سي ام جي بيبر ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CMG Pepper, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 610 Newport Center Drive, Suite 1300,
Newport Beach, California 92660, USA

 ٦١٠نيوبورت سنتر درايف ،سويت  ،١٣٠٠نيوبورت بيتش،
كاليفورنيا  ،٩٢٦٦٠الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٤٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم؛ خدمات المطاعم التي يتم تناول الوجبات خارجھا

الصنف

27/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170482
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services; take-out restaurant services

406

Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Kyochon F&B Co., Ltd.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 78, Songsin-ro, Gasan-myeon, Chilgokgun, Gyeongsangbuk-do, Republic of
Korea

Goods/Services
Canteen services; tourist restaurant services; lunch box
restaurant services rendered in the framework of franchising;
restaurant and hotel services; restaurant services; buffet
restaurants; salad bar services; western style restaurants;
restaurant services rendered in the framework of franchising;
mobile cafe services for providing food and drink; mobile
restaurant services; Japanese restaurants; Korean traditional
tea cafes; Chinese restaurants; cafe and cafeteria services;
take-away food services; street stalls serving light dishes
(restaurant services); street stalls services; pizza parlors;
Korean restaurants.
The registration of this trademark should be in black and gold
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 number "1991" whenever
appearing differently or separately from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.كيوشون اف اند بي كو
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

،جن- تشيلجوك،ميون- جاسان،رو- سونجسن،٧٨
 جمھورية كوريا،دو-جيونجسانجبوك

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170464
Class
43

03/03/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
43

الصنف

١٧٠٤٦٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المقاصف؛ خدمات المطاعم السياحية؛ خدمات مطاعم الغداء المقدمة في إطار
االمتياز؛ خدمات المطاعم والفنادق؛ خدمات المطاعم؛ خدمات مطاعم البوفيه؛ خدمات أماكن
بيع وتناول السلطات؛ خدمات المطاعم الغربية؛ خدمات المطاعم المقدمة في إطار االمتياز؛
خدمات المقاھي المتنقلة لتوفير الطعام والشراب؛ خدمات المطاعم المتنقلة؛ خدمات المطاعم
اليابانية؛ مقاھي الشاي التقليدي الكوري؛ المطاعم الصينية؛ خدمات المقاھي والكافيتريات؛
خدمات الوجبات الجاھزة؛ خدمات أكشاك الشوارع التي تقدم الوجبات الخفيفة )خدمات
.المطاعم(؛ خدمات أكشاك الشوارع؛ خدمات صاالت تناول البيتزا؛ خدمات المطاعم الكورية

ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األسود والذھبي وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
" عندما تظھر١٩٩١"  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الرقم:التنازل
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

04/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ايمن عطيه و شركاه

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

االردن
توصية
دابوق  -شارع الغفران  ،ص.ب١١٨٢٢ ,١٤٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٢٠٦٢٧عمان

رقم العالمة التجارية

١٧٠٥٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير االطعمة و المشروبات

اعالن الجريدة الرسمية

04/03/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

ayaman atieh & partners
co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address dabouq - ghofran st ., P.O.Box: 142, 11822

43

Applicant for
P.O.Box 20627 -11118 Amman
Correspondence
Trademark
170596
Class
43

Goods/Services
food & drinks providing services

408

Date of

17/03/2020

17/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة العنوان لالغذية و المطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩٤ ,٩٤٢٠١٠:ب. ص،  شارع عبد ﷲ غوشة/ عمان

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

 شارع عبد ﷲ غوشة/  عمان١١١٩٤ -٩٤٢٠١٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

the address foods and
restaurants llc
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / abdallah ghosheh st , P.O.Box:
942010, 11194
Applicant for
P.O.Box 942010 -11194 amman / abdallah
Correspondence
ghosheh st
Trademark
170541
Class
43

Goods/Services
services for providing fod and drink / cafes / cafeterias /
restaurants

43

الصنف

١٧٠٥٤١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مطاعم/  الكافتيريات/  المقاھي/ خدمات توفير االطعمة و المشروبات

409

تاريخ ايداع الطلب:

20/07/2020

اسم طالب التسجيل:

رائد عوني حكمت البلبيسي

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة /الشارع عمان -االردن  ،ص.ب١١١٨٣ ,٥٢٩٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٣ -٥٢٩٩المدينة /الشارع عمان -االردن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٥٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

20/07/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Raed Aouni Hikamat ALBalbisi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street :amman/jordan, P.O.Box: 5299,
11183

43

Applicant for
P.O.Box 5299 -11183 city/street
Correspondence
:amman/jordan
Trademark
170553
Class
43

Goods/Services
Food and drink services

410

Date of

24/08/2020

24/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سامر الشامي وشركاه
االردن
توصية
الشارع/المدينة

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

الشارع/ المدينة١١١٩١ -٩١١٧٨٩ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٦٩٧

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
samer alshame company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:third circle, P.O.Box: 911789,
11191
Applicant for
P.O.Box 911789 -11191 city/street:third
Correspondence
circle
Trademark
170697
Class
43

Goods/Services
good preparation, food and drink preparation services services
for providing food and drink , providing food and drink . serving
food and drink, food and drink Catering by dakeries

١١١٩١ ,٩١١٧٨٩:ب. ص، الدوار الثالث

الدوار الثالث
43

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير, خدمات تقديم الطعام والشراب, خدمات تحضير الطعام والشراب,تحضير الطعام
 تقديم الطعام والشراب والمعجنات, تقديم الطعام والشراب,الطعام والشراب

411

Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Juman Sea for Managing
Business & Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Princess Taghreed Mohammad Street ,
Building No.66, Sky Plaza Complex ,
P.O.Box: 925523, 11190
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 925523 -11190 Princess
Taghreed Mohammad Street , Building
No.66, Sky Plaza Complex
170652
Class
44

Goods/Services
health care , health centers , manicuring , medical assistance ,
therapy services , visagist's services , clinic ( medical) services.

17/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بحر الجمان الدارة االعمال و المشاريع

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

،  مجمع سكاي بالزا٦٦ شارع االميرة تغريد محمد عمارة رقم
١١١٩٠ ,٩٢٥٥٢٣:ب.ص
 شارع االميرة تغريد محمد عمارة١١١٩٠ -٩٢٥٥٢٣ ب.ص
 مجمع سكاي بالزا٦٦ رقم
44

الصنف

١٧٠٦٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات العالج،  المساعدة الطبية،  العناية باظافر اليدين،  المراكز الصحية، الرعاية الصحية
.  خدمات العيادات الطبية،  خدمات خبراء االتجميل،

412

Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Four Seasons Hotels
(Barbados) Ltd.
Nationality
: BARBADOS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chancery House, High Street, Bridgetown,
West Indies Barbados

Goods/Services
Spa services; Wellness services; Medical services; veterinary
services; Provision of health spas, saunas, steam rooms, and
massage parlours; provision of massages; health spa services
for health and wellness of the body and spirit offered at a health
club facility; provision of treatments for skin, body and hair in
the nature of spa services; health spa services; beauty salons;
hairdressing and barbering services; providing sauna facilities
and services; foot grooming in the nature of nail care services,
foot massages, and providing foot scrub; beauty parlours and
beauty services; manicures, hand grooming in the nature of nail
care services and hand massages; slimming and figure shaping
services; health care, beauty care, skin and hair care services;
chromotherapy services; beauty consultation and advice;
reservation services for spas, saunas, steam rooms, and
massage parlors, and for health care, beauty care, body, skin,
and hair care services; light therapy services; aromatherapy
services; Turkish baths; hygienic and beauty care for human
beings and animals; health care services, namely, wellness
programs; pet grooming services; providing information in the
fields of health and wellness; nursing homes; convalescent
home services; rest homes; providing a website featuring
information regarding healthy living and lifestyle wellness;
flower arranging; health spa services; massage; agriculture,
horticulture and forestry services; landscape gardening;
landscape design; including all of the aforesaid services
provided electronically or online from a computer database or
via the Internet; information, advisory and consultancy services
to the aforesaid services.

:تاريخ ايداع الطلب

فور سيزنز ھوتيلز (باربادوس )ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بربادوس
شركة اجنبية

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

، ويست انديز، بريدج تاون، ھاي ستريت،تشانسيري ھاوس
باربادوس

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170378
Class
44

05/03/2020

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
44

الصنف

١٧٠٣٧٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المنتجعات؛ خدمات الصحة واللياقة؛ الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات
توفير مرافق المنتجعات الصحية وحمامات البخار وغرف البخار وصالونات التدليك؛ خدمات
التدليك؛ خدمات المنتجعات الصحية لصحة وعافية الجسد والروح المقدمة في مرافق النوادي
الصحية؛ خدمات توفير عالجات البشرة والجسم والشعر على شكل خدمات المنتجعات
الصحية؛ توفير خدمات المنتجعات الصحية؛ خدمات صالونات التجميل؛ خدمات تصفيف الشعر
والحالقة؛ توفير خدمات مرافق حمامات البخار؛ خدمات تجميل األقدام على شكل خدمات
العناية باألظافر وخدمات تدليك األقدام وخدمات تقشير األقدام؛ خدمات التجميل وصالونات
التجميل؛ خدمات تجميل األظافر وخدمات تجميل اليدين على شكل خدمات العناية باألظافر
والتدليك اليدوي؛ خدمات التنحيف ونحت الجسم؛ خدمات الرعاية الصحية والعناية بالجمال
وخدمات العناية بالبشرة والشعر؛ خدمات العالج باأللوان؛ الخدمات االستشارية الجمالية؛
خدمات حجز المنتجعات وحمامات البخار وغرف البخار وغرف التدليك للرعاية الصحية
والعناية بالجمال والجسم والجلد والعناية بالشعر؛ خدمات العالج بالضوء؛ خدمات العالج
بالعطور؛ خدمات الحمامات التركية؛ خدمات العناية بنظافة وجمال البشر والحيوانات؛ خدمات
 برامج الصحة؛ خدمات تزيين الحيوانات األليفة؛ توفير المعلومات:العناية الصحية وتحديدا
في مجال الصحة والعافية؛ خدمات دور الرعاية؛ خدمات النقاھة المنزلية؛ خدمات دور
الراحة؛ توفير موقع إلكتروني يقدم معلومات تتعلق بالحياة الصحية ونمط الحياة الصحية؛
خدمات تنسيق الزھور؛ توفير خدمات المنتجعات الصحية؛ خدمات التدليك؛ خدمات الزراعة
والبستنة والحراجة؛ خدمات بستنة المناظر الطبيعية؛ خدمات تصميم المناظر الطبيعية؛ تكون
جميع الخدمات السابقة مقدمة إلكترونيا ً أو عبر االنترنت من قواعد بيانية حاسوبية أو عبر
.شبكة االنترنت؛ توفير المعلومات والخدمات االستشارية للخدمات المذكورة

413

Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة البلوبيل للتجارة العامة والمقاوالت

:اسم طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

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

La Plus Belle General
Trading and Contracting
Company
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qibla, Block 13, Sour Street, Parcel 23,
Floor 4, Office 1, Kuwait.

، ٠٤  الدور، ٢٣  قسيمة،  شارع السور، ١٣  قطعة، القبلة
. الكويت، ٠١ مكتب

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
170445
Class
44

Goods/Services
Turkish baths; Beauty salons; Hairdressing salons ; Manicuring;
Massage; Physical therapy; Visagists' services
The registration of this trademark should be in black and gold
colors according to the print filed with the application.

44

الصنف

١٧٠٤٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  العناية بأظافر اليدين،  صالونات تسريح الشعر،  صالونات التجميل، الحمامات التركية
 خدمات خبراء التجميل،  العالج الطبيعي، (المساج )التدليك
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األسود والذھبي وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب

414

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
١٧٠٣٥٠

الصنف

Applicant for
Correspondence

45

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التحقق؛ خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت؛ شبكة االستثمار االجتماعي عبر
اإلنترنت على شكل خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت في مجال االستثمارات؛ خدمات
التحقق من المستخدمين؛ خدمات التحقق من الھويه ؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم
معلومات عن تطوير الخصوصية واألمن وتقنيات القوائم المتزايدة ودفتر األستاذ الموزع
وقانون حوكمة البيانات؛ استشارات االمتثال التنظيمي في مجال العملة الرقمية والعمالت
االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية
والعمالت الرمزية الرقمية وتطبيقات العملة الرمزية المشفرة والعملة الرمزية لالستخدام؛
خدمة الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت للمستثمرين الذين يسمحون بالتداوالت المالية وتبادل
العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة
واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية
لالستخدام؛ توفير خدمات التحقق من المستخدم.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءTM :
رقم االدعاء٢٠١٩٠٠١٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠١/١٦ :

16/07/2019

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170350
Class
45

Trademark

Goods/Services
;Authentication services; online social networking services
online social investment network in the nature of an on-line
social networking services in the field of investments; user
;verification services; identification verification services
providing a website featuring information on the development of
privacy, security, blockchain and distributed ledger
technologies, and data governance law; regulatory compliance
consultancy in the field of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset,
digital token, crypto token and utility token applications; online
social networking service for investors allowing financial trades
and exchange of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; provision of
user authentication services.
Priority claim: Claim Country: TM
Claim No.: 20190018
Claim Date: 16/01/2019

415

Date of

23/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

23/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.اوث انك
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA

 الواليات،٢٠١٦٦  فيرجينيا، دولز، ايه او ال واي٢٢٠٠٠
المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170385
Class
45

Goods/Services
Legal services; security services for the physical protection of
tangible property and individuals; personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals, namely,
adoption agencies, babysitting, chaperoning, clothing rental,
companionship services for the elderly and disabled, consulting
in the field of personal relationships, crime prevention
consultancy services, dating services provided through social
networking, detective agencies, detective investigations, foster
care, funeral services, genealogical services, guardianship
services, hire of clothing, hire of jewellery, identity verification,
interment services, internet based dating, matchmaking and
personal introduction services, internet-based social
networking services, introduction and social networking
services, lobbying services, other than for commercial
purposes, lost property services, mentoring [spiritual], personal
background investigations, personal fashion consulting
services, personal gift selection for others, personal
introduction agency services, personal shopper services, pet
sitting, political lobbying services, preparation of personality
profiles, private investigation, providing access to computer
databases in the fields of social networking, social introduction
and dating, providing clothing to needy persons [charitable
services], providing fashion information, providing information
in the field of personal relationships, provision of emotional
support to families, rental of footwear, rental of uniforms; Social
networking services; astrology forecasts; fortune telling; dating
services; guidance and counselling in the field of anti-online
bullying guidance, marriage guidance counselling, bereavement
counselling, counselling relating to spiritual direction; providing
information on fashion; personal styling consultation; providing
online socializing and dating services via correspondence;
providing dating and matchmaking services via the internet;
providing dating information via the internet; computer dating;
Astrology forecasts; fortune telling; dating services; online
social networking services; providing information on fashion;
personal styling consultation; providing online socializing and
dating services via correspondence; providing dating and
matchmaking services via the internet; providing dating
information via the internet.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078382
Claim Date: 09/08/2019

45

الصنف

١٧٠٣٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات القانونية؛ الخدمات األمنية لحماية الممتلكات المادية واألشخاص؛ الخدمات
 خدمات وكاالت:الشخصية واالجتماعية التي يقدمھا آخرون لتلبية حاجات األفراد تحديدا
التبني ومجالسة األطفال والمرافقة في الحفالت االجتماعية وخدمات تأجير المالبس وخدمات
المرافقة للمسنين والمعاقين والخدمات االستشارية في مجال العالقات الشخصية والخدمات
االستشارية لمنع الجريمة وخدمات المواعدة المقدمة عبر شبكات التواصل االجتماعي
وخدمات وكاالت التحقيق والتحقيقات البوليسية وخدمات رعاية األطفال قبل إلحاقھم بأماكن
التبني وخدمات الجنائز والخدمات الخاصة باألنساب وخدمات الوصاية وخدمات تأجير
المالبس وخدمات تأجير المجوھرات وخدمات التحقق من الھوية وخدمات الدفن وخدمات
المواعدة القائمة على االنترنت وخدمات وساطة الزواج وتعارف األشخاص وخدمات التواصل
االجتماعي على اإلنترنت وخدمات التعارف وشبكات التواصل االجتماعي وخدمات الضغط
[والتأثير لغير األغراض التجارية وخدمات الممتلكات المفقودة وخدمات التوجيه ]الروحية
وخدمات التقصي عن البيانات الشخصية وخدمات االستشارات الشخصية في مجال األزياء
وخدمات اختيار ھدايا شخصية لآلخرين وخدمات وكاالت التعارف وخدمات المتسوق
الشخصي وخدمات رعاية الحيوانات األليفة وخدمات الضغط السياسي وخدمات إعداد الملفات
الشخصية والتحقيقات الخاصة وخدمات توفير الوصول إلى قواعد بيانات الحاسوب في مجال
الشبكات االجتماعية وخدمات التعارف االجتماعي والمواعدة وخدمات توفير مالبس
للمحتاجين ]خدمات خيرية[ وخدمات توفير المعلومات حول الموضة وخدمات توفير
المعلومات في مجال العالقات الشخصية وخدمات تقديم الدعم العاطفي لألسر وخدمات تأجير
ألبسة القدم وتأجير األزياء الرسمية؛ خدمات شبكات التواصل االجتماعي؛ خدمات التوقعات
والتنبؤات؛ خدمات التنجيم؛ خدمات المواعدة؛ خدمات التوجيه واالستشارة في مجال مكافحة
التنمر اإللكتروني وتقديم نصائح اإلرشاد حول الزواج وتقديم االستشارات حول المواساة
وتقديم الخدمات االستشارية المتعلقة بالتوجيه الروحي؛ توفير المعلومات حول الموضة؛
تقديم النصائح حول تكوين الشخصية؛ توفير الخدمات االجتماعية وخدمات التعارف عبر
اإلنترنت من خالل المراسالت؛ توفير خدمات المواعدة ووساطة الزواج عبر اإلنترنت؛ تقديم
معلومات حول المواعدة عبر اإلنترنت؛ توفير خدمات المواعدة عبر الحاسوب؛ توفير خدمات
التوقعات والتنبؤات؛ توفير خدمات التنجيم؛ خدمات المواعدة؛ خدمات التواصل االجتماعي
على اإلنترنت؛ توفير المعلومات حول الموضة؛ تقديم النصائح حول تكوين الشخصية؛ توفير
الخدمات االجتماعية وخدمات التعارف عبر اإلنترنت من خالل المراسالت؛ توفير خدمات
.المواعدة ووساطة الزواج عبر اإلنترنت؛ تقديم معلومات حول المواعدة عبر اإلنترنت

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء

416

Date of

23/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Oath Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166,
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170386
Class
45

Goods/Services
Legal services; security services for the physical protection of
tangible property and individuals; personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals, namely,
adoption agencies, babysitting, chaperoning, clothing rental,
companionship services for the elderly and disabled, consulting
in the field of personal relationships, crime prevention
consultancy services, dating services provided through social
networking, detective agencies, detective investigations, foster
care, funeral services, genealogical services, guardianship
services, hire of clothing, hire of jewellery, identity verification,
interment services, internet based dating, matchmaking and
personal introduction services, internet-based social
networking services, introduction and social networking
services, lobbying services, other than for commercial
purposes, lost property services, mentoring [spiritual], personal
background investigations, personal fashion consulting
services, personal gift selection for others, personal
introduction agency services, personal shopper services, pet
sitting, political lobbying services, preparation of personality
profiles, private investigation, providing access to computer
databases in the fields of social networking, social introduction
and dating, providing clothing to needy persons [charitable
services], providing fashion information, providing information
in the field of personal relationships, provision of emotional
support to families, rental of footwear, rental of uniforms; Social
networking services; astrology forecasts; fortune telling; dating
services; guidance and counselling in the field of anti-online
bullying guidance, marriage guidance counselling, bereavement
counselling, counselling relating to spiritual direction; providing
information on fashion; personal styling consultation; providing
online socializing and dating services via correspondence;
providing dating and matchmaking services via the internet;
providing dating information via the internet; computer dating;
Astrology forecasts; fortune telling; dating services; online
social networking services; providing information on fashion;
personal styling consultation; providing online socializing and
dating services via correspondence; providing dating and
matchmaking services via the internet; providing dating
information via the internet.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 078381
Claim Date: 09/08/2019

23/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.اوث انك
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٢٠١٦٦  فيرجينيا، دولز، ايه او ال واي٢٢٠٠٠
المتحدة االميركية
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
45

الصنف

١٧٠٣٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات القانونية؛ الخدمات األمنية لحماية الممتلكات المادية واألشخاص؛ الخدمات
 خدمات وكاالت:الشخصية واالجتماعية التي يقدمھا آخرون لتلبية حاجات األفراد تحديدا
التبني ومجالسة األطفال والمرافقة في الحفالت االجتماعية وخدمات تأجير المالبس وخدمات
المرافقة للمسنين والمعاقين والخدمات االستشارية في مجال العالقات الشخصية والخدمات
االستشارية لمنع الجريمة وخدمات المواعدة المقدمة عبر شبكات التواصل االجتماعي
وخدمات وكاالت التحقيق والتحقيقات البوليسية وخدمات رعاية األطفال قبل إلحاقھم بأماكن
التبني وخدمات الجنائز والخدمات الخاصة باألنساب وخدمات الوصاية وخدمات تأجير
المالبس وخدمات تأجير المجوھرات وخدمات التحقق من الھوية وخدمات الدفن وخدمات
المواعدة القائمة على االنترنت وخدمات وساطة الزواج وتعارف األشخاص وخدمات التواصل
االجتماعي على اإلنترنت وخدمات التعارف وشبكات التواصل االجتماعي وخدمات الضغط
[والتأثير لغير األغراض التجارية وخدمات الممتلكات المفقودة وخدمات التوجيه ]الروحية
وخدمات التقصي عن البيانات الشخصية وخدمات االستشارات الشخصية في مجال األزياء
وخدمات اختيار ھدايا شخصية لآلخرين وخدمات وكاالت التعارف وخدمات المتسوق
الشخصي وخدمات رعاية الحيوانات األليفة وخدمات الضغط السياسي وخدمات إعداد الملفات
الشخصية والتحقيقات الخاصة وخدمات توفير الوصول إلى قواعد بيانات الحاسوب في مجال
الشبكات االجتماعية وخدمات التعارف االجتماعي والمواعدة وخدمات توفير مالبس
للمحتاجين ]خدمات خيرية[ وخدمات توفير المعلومات حول الموضة وخدمات توفير
المعلومات في مجال العالقات الشخصية وخدمات تقديم الدعم العاطفي لألسر وخدمات تأجير
ألبسة القدم وتأجير األزياء الرسمية؛ خدمات شبكات التواصل االجتماعي؛ خدمات التوقعات
والتنبؤات؛ خدمات التنجيم؛ خدمات المواعدة؛ خدمات التوجيه واالستشارة في مجال مكافحة
التنمر اإللكتروني وتقديم نصائح اإلرشاد حول الزواج وتقديم االستشارات حول المواساة
وتقديم الخدمات االستشارية المتعلقة بالتوجيه الروحي؛ توفير المعلومات حول الموضة؛
تقديم النصائح حول تكوين الشخصية؛ توفير الخدمات االجتماعية وخدمات التعارف عبر
اإلنترنت من خالل المراسالت؛ توفير خدمات المواعدة ووساطة الزواج عبر اإلنترنت؛ تقديم
معلومات حول المواعدة عبر اإلنترنت؛ توفير خدمات المواعدة عبر الحاسوب؛ توفير خدمات
التوقعات والتنبؤات؛ توفير خدمات التنجيم؛ خدمات المواعدة؛ خدمات التواصل االجتماعي
على اإلنترنت؛ توفير المعلومات حول الموضة؛ تقديم النصائح حول تكوين الشخصية؛ توفير
الخدمات االجتماعية وخدمات التعارف عبر اإلنترنت من خالل المراسالت؛ توفير خدمات
.المواعدة ووساطة الزواج عبر اإلنترنت؛ تقديم معلومات حول المواعدة عبر اإلنترنت

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٨٣٨١ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء

416

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
170638
Class
45

06/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، وان كابيتال باليس،فورث فلور
 جزر كايمان،غراند كايمان
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
45

Goods/Services
Legal services; security services for the physical protection of
tangible property and individuals; personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals, namely,
personal shopper services, non-medical personal care services for
others in the nature of planning, organizing, coordinating, arranging
and assisting individuals to perform daily tasks, personal reminder
services, personal bodyguard services, social escorting; on-line
social networking services; domain name registration services;
intellectual property consultancy; licensing of intellectual property;
consultancy relating to licensing of intellectual property; exploitation
and licensing of industrial and intellectual property rights;
exploitation and licensing of intellectual property rights relating to
semi-conductors, semi-conductor integrated circuits, semiconductor memory chips, semi-conductor memory controllers, semiconductor memory integrated circuits, semi-conductor processor
chips, semi-conductor processors, microcontrollers, microcontroller
units, low power microcontrollers, circuit chips, computer chips,
CPU (central processing unit), RISC-V computer chips and central
processing units, computer chips and central processing units with
instruction set architecture; licensing of computer chip and central
processing unit platforms; licensing of the use of computer software
and computer programs; licensing of digital data, still images,
moving images, audio and text; creation, compilation and
maintenance of a register of domain names; legal research; legal
document preparation services; legal administration of licences;
litigation services; alternative dispute resolution services; arbitration
services; guard and security services; personal safety services;
providing protection (security) services through electric central
stations for intruders, burglar and fire protection systems; intruder
and burglar alarms monitoring services, fire and flood detecting
device and alarm monitoring services; house keeping services;
baggage inspection for security purposes; personal background
investigation services; security services for the protection of
property and individuals; funeral services; rental of apparel; social
work services; dating services; releasing doves for special
occasions; embalming services; consultancy, information and
advisory services relating to the aforesaid services.

الصنف

١٧٠٦٣٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات قانونية؛ خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد؛ الخدمات
 وھي خدمات،الشخصية واالجتماعية التي يقدمھا اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد
 وخدمات الرعاية الشخصية غير الطبية لآلخرين في طبيعة،المتسوق الشخصي
التخطيط والتنظيم والتنسيق والترتيب ومساعدة األفراد على أداء المھام اليومية
 المرافقة االجتماعية؛ خدمات، خدمات الحراسة الشخصية،وخدمات التذكير الشخصية
الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت؛ خدمات تسجيل اسم النطاق؛ استشارات الملكية
الفكرية؛ ترخيص الملكية الفكرية؛ االستشارات المتعلقة بترخيص الملكية الفكرية؛
استغالل وترخيص حقوق الملكية الصناعية والفكرية؛ استغالل وترخيص حقوق
الملكية الفكرية المتعلقة بشبه الموصالت والدارات المتكاملة شبه الموصالت وشرائح
الذاكرة شبه الموصالت ووحدات التحكم في الذاكرة شبه الموصالت والدارات المتكاملة
للذاكرة شبه الموصالت وشرائح المعالج شبه الموصل والمعالجات شبه الموصالت
 وحدات التحكم الدقيقة منخفضة، وحدات التحكم الدقيقة،وأجھزة التحكم الدقيقة
 وحدة المعالجة المركزية )وحدة المعالجة، رقائق الكمبيوتر، رقائق الدارات،الطاقة
 رقائق الكمبيوتر،في ووحدات المعالجة المركزية- رقائق الكمبيوتر ريسك،(المركزية
ووحدات المعالجة المركزية مع بنية مجموعة التعليمات؛ ترخيص شرائح الكمبيوتر
ومنصات وحدات المعالجة المركزية؛ الترخيص باستخدام برامج الكمبيوتر وبرامج
الكمبيوتر؛ ترخيص البيانات الرقمية والصور الثابتة والصور المتحركة والصوت
والنص؛ إنشاء وتجميع وصيانة سجل بأسماء الحقول؛ بحث قانوني؛ خدمات إعداد
الوثائق القانونية؛ اإلدارة القانونية للتراخيص؛ خدمات التقاضي؛ خدمات بديلة لتسوية
المنازعات؛ خدمات التحكيم؛ خدمات الحراسة واألمن؛ خدمات السالمة الشخصية؛
توفير خدمات الحماية )األمن( من خالل المحطات المركزية الكھربائية للمتسللين
وأنظمة السرقة وأنظمة الحماية من الحرائق؛ خدمات رصد اإلنذارات الدخيلة
 وجھاز الكشف عن الحرائق والفيضانات وخدمات رصد اإلنذار؛ خدمات،والسرقة
التدبير المنزلي؛ فحص األمتعة ألغراض أمنية؛ خدمات التحقيق في الخلفية الشخصية؛
خدمات األمن لحماية الممتلكات واألفراد؛ خدمات الدفن؛ تأجير المالبس؛ خدمات العمل
االجتماعي؛ خدمات المواعدة؛ إطالق الحمام للمناسبات الخاصة؛ خدمات التحنيط؛
.االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة

417

تاريخ ايداع الطلب:

26/06/2018

اسم طالب التسجيل:

جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

JIANGSU DONGCHENG
POWER TOOLS CO., LTD.

اندست﷼ بارك ،تيانفين تاون ،كيدونغ سيتي ،جيانغسو ،الصين

ابو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ٩٢١١٠٠عمان ١١١٩٢
االردن
١٦٠٧٦٣

26/06/2018

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أدوات القياس ،مساطر النجارين ،مقاييس وضع العالمات ألغراض النجارة ،أدوات قياس
الزوايا ،أجھزة ورنية ،مقاييس الميكرومتر ،حوامل الكاميرات الثالثية األرجل ،النظارات
الطبية ،البطاريات الكھربائية ،المراكمات الكھربائية ،شواحن البطاريات ،األقمشة الكھربائية،
أجھزة القياس و تحديدًا مستويات الليزر ومستويات المسَّاحين وأشعات الليزر الخطية
وأجھزة العثور على الليزر وأدوات توجيه الليزر والحواف والمستويات وأجھزة قياس
المسافة وأجھزة قياس االرتفاع ومقاييس السرعة ،أجھزة الكشف الصناعية وتحديدًا
الماسحات الضوئية للجدران وأجھزة الكشف عن المعادن وأجھزة الكشف عن الليزر،
األجھزة واألدوات الضوئية ،األسالك الكھربائية ،الكابالت الكھربائية ،أجھزة عكس التيار،
أعضاء اإلنتاج الكھربائي الستخدامھا في األجھزة الكھربائية ،المواد واألجھزة المغناطيسية،
ُقومات التيار ،التوصيالت
دوائر الطباعة ،المفاتيح الكھربائية ،الموصالت الكھربائية ،م ِّ
الكھربائية ،المقابس والمآخذ وغيرھا من الملحقات المرفقة بصناديق التوصيل الكھربائي،
المكثفات ،المقاومات الكھربائية ،لوحات التحكم الكھربائية ،أجھزة الحماية لالستخدام
الشخصي ضد الحوادث وتحديدًا الخوذات واألقنعة الواقية وأحزمة األمان وبخالف معدات
مقاعد السيارات والمعدات الرياضية ،النظارات واألقنعة الواقية من الغبار ،نظارات األمان،
مالبس الحماية من الحوادث واإلشعاع والحريق.

اعادة نشر العالمة بناءا على قرار مسجل العالمات التجارية رقم ٢١٥١٠بتاريخ
٢٠٢٠/٩/١٠

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address INDUSTRIAL PARK, TIANFEN TOWN,
QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA
Abu- Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan

9

Date of

9

Class

Applicant for
Correspondence

160763

Trademark

Goods/Services
Measuring tools; carpenters' rules; marking gauges for joinery
;purposes; angle measure tools; verniers; micrometers gauges
tripods for cameras; eyeglasses; electric batteries; electric
accumulators; battery chargers; electrical clothing; measuring
apparatus, namely, laser levels, surveyors' levels, line lasers,
laser rangefinders, laser direction instruments, bevels, levels,
;distance measuring apparatus, altimeters, clinometers
industrial detectors, namely, wall scanners, metal detectors,
laser detectors; optical apparatus and instruments; electric
wires; electric cables; commutators; armatures for use in
electrical apparatus; magnetism material and apparatus; print
circuits; electric switches; electric connectors; current
rectifiers; electric connections; plugs, sockets and other electric
;connecting attachments; electric junction boxes; capacitors
electric resistances; electric control panels; protection devices
for personal use against accidents, namely, protective helmets,
protective masks, safety belts, other than for vehicle seat and
sports equipments; dust protective goggles and masks; safety
goggles; clothing for protection against accidents, irradiation
and fire.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/01/2020

اسم طالب التسجيل:

سعد محمد خليل سعد السمھوري

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

saad mohammad khalel
saad alsmhouri
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address ammann -tlaa al ali -wasfi al tal str,
P.O.Box: 13071, 11942

عمان -تالع العلي -شارع وصفي التل  ،ص.ب,١٣٠٧١:
١١٩٤٢
ص.ب  ١١٩٤٢ -١٣٠٧١عمان -تالع العلي -شارع وصفي
التل
١٦٩٦٣٩

13/01/2020

Date of

الصنف

P.O.Box 13071- 11942 ammann -tlaa al ali
-wasfi al tal str
40

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات مطبعية
اعادة نشر العالمة بناءا على قرار مسجل العالمات التجارية رقم ٢٠٥٩٥بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١

40

Class

Applicant for
Correspondence

169639

Trademark

Goods/Services
print services

