اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان :االثنين  ٢٤صفر سنة ١٤٤٢ھـ .الموافق  ١٢تشرين االول سنة ٢٠٢٠م
رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ٧١٥:

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻓﻬرس اﻟﻌدد
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع

٣١٣-٣

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ
رﻗم ااﻟﻌدد)(٧١٥
ﻣن رﻗم١٧١٠٠٧-١٧٠٧٠١ :
اﻋﺎدة ﻧﺷراﻟﻌﻼﻣﻪ )(١٦٧٠٠٦
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

17/03/2020

اسم طالب التسجيل:

سيكيسو كاجاكو كوجيو كابوشيكي كايشا )ويتاجرون بإسم سيكيسو كيميكال كو،.
ال تي دي(

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٩٢٤

SEKISUI KAGAKU KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
(doing business as
SEKISUI CHEMICAL CO.,
)LTD.

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osakashi, Osaka 530-8565, Japan

٤ـ ،٤نيشيتيما  -٢تشوم ،كيتا -كو ،اوساكا – شي ،اوساكا
 ،٨٥٦٥-٥٣٠اليابان

الصنف

17/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الراتنجات الصناعية غير المعالجة المستخدمة في صناعة مركبات القولبة البالستيكية؛
الراتنجات الصناعية غير المعالجة المستخدمة في صناعة مركبات القولبة؛ مركبات الراتنجات
المكونة من البوليمر االصطناعي المعدل؛ الراتنجات الصناعية غير المعالجة؛ الراتنجات
االصطناعية غير المعالجة؛ المواد البالستيكية غير المعالجة؛ الراتنجات المصنعة والصناعية
بكونھا مواد خام؛ البالستيك الذي على شكل مساحيق وسوائل ومعاجين بكونھا مواد خام؛
البالستيك الذي على شكل مساحيق وسوائل ومعاجين لالستخدام الصناعي؛ الراتنجات
الصناعية التي على شكل مساحيق وسوائل ومعاجين لالستخدام الصناعي؛ المواد الكيماوية
والراتنجات والمواد البالستيكية؛ الراتنجات الصناعية المستخدمة في الصناعة والمنتجات
الكيماوية؛ المركبات الكيماوية التي على شكل حبيبات بالستيكية ناعمة مضافة مستخدمة في
الصناعة؛ الحبيبات البالستيكية الناعمة؛ المواد الكيماوية؛ الصمغ والمواد الالصقة )ليست
للقرطاسية واالستخدامات المنزلية(؛ مستحضرات تنظيم نمو النباتات؛ السماد؛ األسمدة؛
أوراق الفحوصات الكيميائية؛ المواد البالستيكية غير المعالجة بجميع أشكالھا؛ مقاومات
الضوء السائلة التي تحتوي على محسس ضوئي والمذيبات والراتنجات؛ عوامل التحلية
الصناعية؛ الطحين والنشا المستخدمين لألغراض الصناعية؛ عجينة الورق؛ الجرافيت
الصناعي لالستخدامات الصناعية؛ الجرافيت الصناعي لبطاريات الخاليا الثانوية؛ الجرافيت
الخام أو شبه المصنع المستخدم في الصناعة؛ الجرافيت الطبيعي لالستخدامات الصناعية؛
الطالءات الواقية السائلة والبودرة واألغشية بكونھا عوامل طالء واقية لمنتجات الجرافيت؛
الكربون لالستخدامات الصناعية؛ سناج الكربون لالستخدامات الصناعية؛ مواد مركبات
الكربون التي تتكون من ھياكل تعزيز ليفية مصنوعة من ألياف الكربون والمكثفة بشبكات
كربونية والمستخدمة في الصناعة؛ الحبيبات النانوية الكربونية وتحديداً :الحبيبات النانوية
الكربونية الضوئية الباعثة للضوء؛ مسحوق الكربون لبطاريات الخاليا الثانوية؛ مركبات
راتنجات االيبوكسي الكربونية غير المعالجة؛ أنابيب النانو الكربونية وتحديداً :جزيئات
الكربون األنبوبية المستخدمة في التطبيقات االلكترونية والميكانيكية على نطاق صغير للغاية؛
الجرافيت الذي على شكل مسحوق لالستخدامات الصناعية؛ معادن غير حديدية؛ معادن غير
فلزية؛ طالءات زجاجية خزفية؛ معجون االسمنت الزيتي؛ األحماض الدھنية العالية؛ المركبات
الكيميائية لتحميض الصور الفوتوغرافية؛ الراتنجات الخام المستخدمة مع المواد المضافة؛
مستلزمات الفحص من أجل تحديد مولدات اإلنزيمات والبروتياز في سوائل الجسم والمواد
الطافية لمستنبتات الخاليا لالستخدامات البحثية فقط؛ الكواشف الستخدامات البحوث العلمية
أو الطبية؛ المستحضرات والكواشف الكيميائية في شكل مجموعات لألغراض العلمية؛
المستحضرات والكواشف الكيميائية في شكل مجموعات عدا عن التي األغراض الطبية أو
البيطرية؛ الكواشف المستخدمة في البحث الجيني عدا عن التي لألغراض الطبية أو البيطرية؛
الكيماويات المستخدمة في الصناعة؛ المستحضرات الكيميائية المستخدمة في صناعة األدوية؛
الكواشف والمستحضرات التشخيصية باستثناء تلك التي لالستخدامات الطبية أو البيطرية؛
الكواشف التشخيصية لالستخدام العلمي أو البحثي؛ المستحضرات الكيميائية المستخدمة في
تصنيع الكواشف التشخيصية لالستخدام العلمي أو البحثي؛ الكيماويات لالستخدام في الصناعة
الصيدالنية؛ المستحضرات الكيميائية لالستخدام كمادة خام في تصنيع األدوية؛ المستحضرات
الكيميائية لالستخدام كمادة خام في تصنيع الكواشف التشخيصية لالستخدام العلمي أو البحثي؛
المستحضرات الكيميائية لالستخدام كمكون في األدوية؛ المستحضرات الكيميائية لالستخدام
كعنصر في الكواشف التشخيصية لالستخدام العلمي أو البحثي؛ المستحضرات الكيميائية
لالستخدام في التحاليل المخبرية عدا عن التي لألغراض الطبية أو البيطرية؛ المستحضرات
البيولوجية لالستخدام في مزارع الخاليا بخالف تلك التي لالستخدامات الطبية أو البيطرية؛
المركبات الكيميائية لالستخدام في التظھير الفوتوغرافي؛ المواد البالستيكية غير المعالجة

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170924
Class
1

Trademark

Goods/Services
Unprocessed synthetic resins for use in the manufacture of
plastic molding compounds; unprocessed synthetic resins for
use in the manufacture of molding compounds; synthetic
polymer modified resin compound; artificial resins,
unprocessed; synthetic resins, unprocessed; plastics,
;unprocessed; artificial and synthetic resins as raw materials
plastics in the form of powders, liquids or pastes as raw
materials; plastics in the form of powders, liquids or pastes, for
industrial use; synthetic resins in the form of powders, liquids
or pastes for industrial use; chemicals, resins and plastic
materials; synthetic resins used in industry and chemical
products; chemical compounds in the form of extra fine plastic
;particles for use in manufacture; fine plastic particles
chemicals; glue and adhesives (not for stationery or household
;purposes); plant growth regulating preparations; manures
fertilisers; chemical test paper; unprocessed plastics in all
forms; liquid photoresists containing photographic sensitizer,
solvent and resin; artificial sweetening agent; flour and starch
for industrial purposes; pulp; artificial graphite for industrial
;purposes; artificial graphite for secondary cell batteries
;graphite in raw or semi-finished form for use in manufacture
natural graphite for industrial purposes; overcoating liquid,
powder and film in the nature of a protective coating agent for
graphite products; carbon for industrial purposes; carbon black
for industrial purposes; carbon composite materials consisting
of a fibrous reinforcing structure made of carbon fibers and
densified by a carbon matrix, for use in manufacturing; carbon
nano particles, namely, carbon nano particles that
;photoluminesce; powdered carbon for secondary cell batteries
unprocessed composite carbon epoxy resins; carbon nano
tubes, namely, tubular carbon molecules used in extremely
small scale electronic and mechanical applications; graphite for
industrial purposes in powder form; nonferrous metals; nonmetallic minerals; ceramic glazings; oil cement [putty]; higher
;fatty acids; chemical compositions for developing photographs
raw resin with additives; assay kit for the determination of
zymogens and proteases in body fluids and cell-culture
supernatants for reserch use only; reagents for scientific or
medical research use; chemical preparations and reagents in kit
form for scientific purposes; chemical preparations and
reagents in kit form, other than for medical or veterinary
purposes; reagents for use in genetic research, other than for

4

medical or veterinary purposes; chemicals used in industry;
chemical preparations for use in the manufacture of
pharmaceuticals; diagnostic reagents and preparations, except
for medical or veterinary use; diagnostic reagents for scientific
or research use; chemical preparations for use in the
manufacture of diagnostic reagents for scientific or research
use; chemicals for use in the pharmaceutical industry; chemical
preparations for use as a raw material in the manufacture of
pharmaceuticals; chemical preparations for use as a raw
material in the manufacture of diagnostic reagents for scientific
or research use; chemical preparations for use as an ingredient
in pharmaceuticals; chemical preparations for use as an
ingredient in diagnostic reagents for scientific or research use;
chemical preparations for analyses in laboratories, other than
for medical or veterinary purposes; biological preparation for
use in cell cultures other than for medical or veterinary use;
chemical compositions for use in developing photographs;
unprocessed plastics in all forms; plastics [raw materials].;
Uniform resin particles; Uniform resin particles for gap control;
Hard plastic material uniformed resin particles for gap control;
GAP control adhesive containing uniform particles; Polymer
core solder ball; plastic conductive particle; Silicone type
particles; Anisotropic Conductive Paste; Urethane stock
solution.

بجميع األشكال؛ البالستيك )مواد خام(؛ جزيئات الراتنجات المنتظمة؛ جزيئات الراتنجات
المنتظمة للتحكم بالفجوات؛ جزيئات الراتنجات المنتظمة المكونة من مواد بالستيكية صلبة
للتحكم بالفجوات؛ مواد الصقة للتحكم بالفجوات تحتوي على جزيئات موحدة؛ كرة مسبوكة
مكونة من البوليمر؛ الجسيمات البالستيكية الموصلة؛ جزيئات من السيليكون؛ معجون موصل
.متباين الخواص؛ محلول مخزون اليوريثان
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تاريخ ايداع الطلب:

15/06/2020

اسم طالب التسجيل:

جروبو اجروتيكنولوجيا ،اس.ال.

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

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بول .اند .بوينتي التو ،بارسيال  ٠٣٣٠٠ - ٥٧أوريويال،
اليكانتي )اسبانيا(
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
1
الصنف
١٧٠٩٧٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات البيولوجية لالستخدام في الصناعة والعلوم ،وسائط اإلستنبات واألسمدة
للزراعة والبستنة والحراجة ،المنشطات الحيوية كونھا منشطات )محفزات( نمو النبات،
منظمات نمو النبات التي تحتوي على كائنات حية دقيقة ،محفزات نمو النبات التي تحتوي
على الكائنات الحية الدقيقة ،سوائل مساعدة لالستخدام مع إضافات لمبيدات الفطريات.

15/06/2020
Grupo Agrotecnologia,
S.L.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Pol. Ind. Puente Alto, Parcela 57 - 03300
)Orihuela, Alicante (SPAIN
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170976
Class
1

Trademark

Goods/Services
;Biological preparations for use in industry and science
Growing media and fertilizers for agriculture, horticulture and
forestry; Biostimulants being plant growth stimulants; Plantgrowth regulators containing microorganisms; Plant-growth
promoters containing microorganisms; Auxiliary fluids for use
with additives for fungicides.
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Date of

01/04/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

International Ferti
Techology Corp
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-shmeisani/shareef abdul hamid
sharaf st., P.O.Box: 961330, 11196
Applicant for
P.O.Box 961330 -11196 AmmanCorrespondence
shmeisani/shareef abdul hamid sharaf st.
Trademark
170885
Class
1

Goods/Services
Agricultural Fertilizer -Agricultural Fertilliser

01/04/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المؤسسة العالمية لتكنولوجيا االسمدة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

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

، شارع الشريف عبدالحميد شرف/الشميساني-عمان
١١١٩٦ ,٩٦١٣٣٠:ب.ص
شارع الشريف/الشميساني- عمان١١١٩٦ -٩٦١٣٣٠ ب.ص
عبدالحميد شرف
1
الصنف
١٧٠٨٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مخصب زراعي- سماد زراعي
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تاريخ ايداع الطلب:

12/05/2019

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

ناوس اليتھاوس
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Naos Lighthouse
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 355 Rue Pierre-Simon Laplace 13290 Aixen-Provence France

 ٣٥٥رو بيير -سيمون البالس  ١٣٢٩٠اكس – اون-
بروفونس فرنسا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٩٤٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون؛ المواد العطرية؛ الزيوت العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ الكريمات ،الجل ،اللوشن؛
مستحضرات إزالة الروائح الكريھة لالستخدام الشخصي؛ الشامبو ولوشن الشعر؛ مناديل
التنظيف المبللة؛ مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة؛ مستحضرات التجميل لتنظيف البشرة؛
مستحضرات تجميل لغايات التخسيس؛ مستحضرات التجميل لتسمير البشرة والوقاية من
الشمس؛ منتجات إزالة الشعر؛ المستحضرات البيئية الحيوية للبيئة المعيشية التي تعزز نمو
خاليا الجلد )لالستخدام التجميلي(

12/05/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170943
Class
3

Trademark

Goods/Services
Soaps; perfumery; essential oils ; cosmetics; creams, gels,
lotions; deodorants for personal use; shampoos and hair
lotions; cleansing wipes; cosmetic preparations for skin
;whitening; cosmetic preparations for cleaning the skin
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic
preparations for tanning and sun protection; depilatory
)products; Bio-ecological living environment (preparations
promoting the development of skin cells (for cosmetic use).
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/05/2019

اسم طالب التسجيل:

بروتينا فارماتسويتيشيه جيسيلشافت ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

licant NameApp:

PROTINA
Pharmazeutische
Gesellschaft mbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Adalperostrasse 37, Ismaning, Germany

ادالبيروشتراسه  ،٣٧ايسمانينج ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٨١١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل؛ مستحضرات العناية بالجسم؛ المراھم لالستخدام كمستحضرات
التجميل.

23/05/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170811
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics; body care preparations; ointments for cosmetic use.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/09/2019

اسم طالب التسجيل:

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

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ديزلشتراسه  ١٢ميتزنغن ،جمھورية ألمانيا الفيدرالية ٧٢٥٥٥

سماس للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
١٧٠٧٢٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عطور ،مستحضرات لما بعد الحالقة ،جل لحوض االستحمام ،جل لالستحمام ،رغوة لحوض
االستحمام ومزيالت الروائح الكريھة لالستعمال الشخصي؛ صابون تواليت

26/09/2019

Date of

Applicant Name:

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

3

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
170728
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumes, aftershave, bath gel, shower gel, bath foams and
deodorants for personal use; toilet soap
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Date of

13/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

جونسن آند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170734
Class
3

13/11/2019

3

الصنف

١٧٠٧٣٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Spartan Modern Industry
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, King Abdullah II street, P.O.Box:
3436, 11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
170842
Class
3

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

13/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سبارتن الحديثه للصناعه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

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

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
3
الصنف
١٧٠٨٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

10/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Sahab Co. For
Packaging & Filling
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zarqa, The Hashemite Kingdom of Jordan,
P.O.Box: 910580, 11191

Goods/Services
Adhesives for affixing false hair, beard dyes, dry shampoos,
cosmetic dyes, hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair spray,
hair waving preparations, neutralizers for permanent waving.

:تاريخ ايداع الطلب

السحاب للتعبئه والتغليف

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

١١١٩١ ,٩١٠٥٨٠:ب. ص، الھاشميه/ الزرقاء

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
170726
Class
3

10/02/2020

3

الصنف

١٧٠٧٢٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، أصباغ تجميلية، مستحضرات الشامبو الجاف، أصباغ اللِحَّ ى،لواصق لتثبيت الشعر المستعار
 مستحضرات، رذاذ )سبراي( للشعر، َّغسُوالت )لوشن( للشعر، أصباغ للشعر،ملونات للشعر
. مبطالت تجعيد الشعر الدائم،تجعيد الشعر
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Date of

16/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة النميرة لالمالح المختلطة والطحين

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١٩٤١ ,٥٦:ب. ص، تالع العلي/عمان

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

خلف مطعم السروات-  عمان تالع العلي١١٩٤١ -٥٦ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Numeira For Mix Salt And
Mud Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/telal al ali, P.O.Box: 56, 11941

Applicant for
P.O.Box 56 -11941 Amman -tela al ali Correspondence
behined sarawat
Trademark
170883
Class
3

Goods/Services
soaps ,bar soap, bath soap, cream soap ,hand soap, cosmetic
creams, cosmetic gels ,cosmetic lotions, cosmetic soap ,after
sun gels(cosmetic), anti aging cosmetic preparations, bathing
lotions for cosmetic Purposes, body creams for osmetic
purposes, body gels cosmetic, body lotion for cosmetic
purposes ,body masks for cosmetic purposes,body powder for
cosmetic purposes ,body sprays for cosmetic purposes
,cleansing creams cosmetic ,collagen preparation for cosmetic
purposes, cosmetic bath salts ,cosmetic cream for dry skin,
cosmetic face powders ,cosmetic facial care preparations
,cosmetic facial lotions, cosmetic facial masks ,cosmetic hair
care preparations, cosmetic nourishing creams, cosmetic
preparations for skincare,cosmetic preparations for shower
,bath salts, bleaching Salts, bath salts for cosmetic purposes
,bath salts for cosmetic use

3

الصنف

١٧٠٨٨٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جل.  كريمات تجميل.  صابون حمام ؛ صابون كريمي ؛ صابون يد. صابون؛ صابون بار
. ( جل ما بعد الشمس )مستحضرات تجميل.  غسول تجميلي ؛ صابون تجميلي. حميلي
 كريمات.  غسول استحمام ألغراض التجميل. مستحضرات تجميل مقاومة للشيخوخة
,  غسول الجسم ألغراض التجميل.  جل الجسم التجميلي. للجسم ألغراض التجميل
 بودرة الجسم ألغراض التجميل ؛ بخاخات الجسم ألغراض. أقنعة الجسم ألغراض التجميل
 أمالح التجميل.  تحضير الكوالجين ألغراض التجميل.  كريمات التطھير التجميلية. التجميل
تجميلية للعناية بالوجه ومستحضرات تجميل للوجه وأقنعة تجميل للوجه ومستحضرات
تجميل للعناية بالشعر وكريمات مغذية تجميلية ومستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة
ومستحضرات تجميل لالستحمام وأمالح استحمام وأمالح تببيض وأمالح استحمام ألغراض
,التجميل وأمالح استحمام الغراض التجميل
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تاريخ ايداع الطلب:

17/03/2020

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

كوسويل اس.بيه.ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٩٢٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور ،صابون للجسم؛ مستحضرات التجميل وتحديداً :كريمات الجسم؛ المنظفات الحليبية؛
المقشرات الحليبية؛ الكريمات المقاومة للشيخوخة؛ أحمر الشفاه؛ بلسم الشفاه؛ كريمات
الترطيب؛ الزيوت المرطبة للجسم؛ رغوات االستحمام واالغتسال ؛ مستحلبات التنظيف؛
الشامبو؛ لوشن الشعر ولوشن تسمير البشرة؛ مزيالت الروائح الشخصية ومنظفات االسنان؛
غسول الفم لغير الغايات الطبية؛ ملمعات أطقم األسنان؛ رذاذ تلطيف رائحة األنفاس.

17/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170925
Class
3

Trademark

Goods/Services
;Perfumes, soaps for the body; cosmetics, namely, body creams
;cleansing, milk; exfoliating milk; anti-aging creams; lipsticks
;lip balms; moisturizing creams; moisturizing oils for the body
bath and shower foams; cleansing milks; shampoos; hair
;lotions, suntan lotions; personal deodorizers, dentifrices
;mouthwashes, not for medical purposes; denture polishes
breath freshening sprays.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/03/2020

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

لو﷼
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ،١٤رو رويال ٧٥٠٠٨ ،باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٩٢٦

17/03/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صابون المعطر؛ العطور؛ الكولونيا؛ المياه العطرية؛ المستحضرات العطرية؛ مزيالت الروائح
الكريھة لالستخدام الشخصي؛ غسوالت وكريمات مع َّطرة للجسم؛ الزيوت العطرية.

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170926
Class
3

Trademark

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

05/05/2020

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

باغليري إس.بي.إيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Paglieri S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Strada Statale per Genova km. 98 snc,
15122 Alessandria AL, Italy

سترادا ستاتالي بير جينوفا كم ٩٨ .إس إن سي١٥١٢٢ ،
أليساندريا إيه إل ،إيطاليا
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠٩٠٥

الصنف

05/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل وأدوات الزينة غير الطبية؛ معاجين أسنان غير طبية؛ مواد وزيوت
عطرية؛ مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستخدم في غسل المالبس؛ مستحضرات تنظيف
وصقل وجلي وكشط؛ مستحضرات تجميل؛ رغاوي االستحمام؛ مزيالت الرائحة؛ الشامبو؛
الصابون وأدوات الزينة

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170905
Class
3

Trademark

Goods/Services
Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; nonmedicated dentifrices; perfumery, essential oils; bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; Cosmetics; Bath
foams; Deodorants; Shampoos; Soaps and toilet articles.
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تاريخ ايداع الطلب:

05/05/2020

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

باغليري إس.بي.إيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Paglieri S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Strada Statale per Genova km. 98 snc,
15122 Alessandria AL, Italy

سترادا ستاتالي بير جينوفا كم ٩٨ .إس إن سي١٥١٢٢ ،
أليساندريا إيه إل ،إيطاليا
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٠٩٠٦

الصنف

05/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل وأدوات الزينة غير الطبية؛ معاجين أسنان غير طبية؛ مواد وزيوت
عطرية؛ مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستخدم في غسل المالبس؛ مستحضرات تنظيف
وصقل وجلي وكشط؛ مستحضرات تجميل؛ رغاوي االستحمام؛ مزيالت الرائحة؛ الشامبو؛
الصابون وأدوات الزينة

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
170906
Class
3

Trademark

Goods/Services
Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; nonmedicated dentifrices; perfumery, essential oils; bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; Cosmetics; Bath
foams; Deodorants; Shampoos; Soaps and toilet articles.
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

مونكلير اس.بي.ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MONCLER S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Stendhal 47, MILANO, ITALY

فيا ستندال  ،٤٧ميالنو ،ايطاليا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
3
الصنف
١٧٠٩٧٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور ،المواد العطرية ،عطر االستحمام ،الكولونيا ،مزيالت العرق للبشر أو
للحيوانات ،كرات البخور ،عيدان البخور ،مستحضرات تعطير الھواء ،عبوات تعطير
الكتان ،أجھزة نشر الھواء المعطر ،بخاخ الغرف المعطر ،خالصات الزھور ]عطور[ ،
أوراق عطرية ]روائح عطرية[ ،زيوت عطرية لالستخدام الشخصي ،زيوت خاصة
بالمراحيض ،الحناء ]أصباغ تجميلية[ ،المكياج ،مكياج ظل العيون  ،أقالم تجميل ،كحل،
كريم تأسيس ،كريمات األساس ،بودرة مكياج ،بودرة الوجه المضغوطة  ،بودرة وجه
كريمية ،بودرة الوجه ]لالستخدام التجميلي[  ،بودرة تالك الستخدامات الحمام ،أحمر
الخدود ،علب أصابع أحمر الشفاه ،ملمع شفاه ،مرھم شفاه غير عالجي ،زبدة الكاكاو
ألغراض التجميل ،المسكرة ،مستحضرات الوقاية من الشمس ،مستحضرات تسمير
البشرة ]مستحضرات التجميل[  ،كريمات إكساب الجلد اللون البرونزي ،كريمات التسمير
الذاتي ،كريمات ومستحضرات تسمير البشرة ،كريمات ومستحضرات ما بعد التعرض
للشمس  ،واقيات الشفاه من الشمس ]مستحضرات التجميل[ ،مستحضرات تجميلية
للحماية من التعرض للشمس ،طالء األظافر ،مزيل طالء األظافر ،جلتر أظافر ،ماسكات
التجميل ،تقشير الوجه ]مواد تجميل[  ،تقشير الجلد ،غسول البشرة ،كريمات الوجه
ألغراض التجميل  ،كريمات الجسم التجميلية ،كريمات تجميل ،مراھم ألغراض التجميل،
مستحضرات تجميلية ألغراض التنحيف ،كريمات للحد من السيلوليت لالستخدام
التجميلي ،بخاخات الشعر ،غسول الشعر التجميلي ،مستحضرات تلوين الشعر ،صبغات
الشعر ،مستحضرات تلوين الشعر  ،منتجات غسل الشعر ]شامبو -بلسم[ ،منتجات تفتيح
الشعر ،بلسم الشعر ،مرطبات الشعر ،مستحضرات لتمويج دائم للشعر ،الجل والبخاخ
ومثبتات وأنواع بلسم لتصفيف الشعر والعناية بالشعر ،ملمع ،مستحضرات إزالة
الشعر ،كريمات إزالة الشعر ،مستحضرات فرد الشعر ،مستحضرات إزالة المكياج من
األنسجة المشبعة ،مستحضرات التجميل النباتية  ،ملصقات األظافر الفنية ،مثبتات
األظافر المستعارة ألغراض التجميل  ،منعمات األظافر ،أعواد القطن ألغراض تجميلية،
مناديل التنظيف المبللة أو مشربة ،ملصقات تحتوي على واقي للشمس لالستخدام على
الجلد ،حاجب وجھي ،محسنات تحت العين ،كريمات قدم غير طبية ،كريمات تبييض
البشرة ،مستحضرات التبييض ]مزيالت ألوان[ ألغراض التجميل  ،جل التدليك لغير
األغراض الطبية ،حليب التنظيف ألغراض الشخصية ،مسكرة الشعر ،ماسكات جل
خاصة بالعين ،أدوات تحويل الزخرفية ألغراض التجميل ،أقطان ألغراض التجميل،
قماش مشبع بمنظف لتنظيف النظارات  ،غسول العين ليس لألغراض الطبية  ،مضادات
التعرق ]مستلزمات الحمام[  ،مستحضرات إزالة المكياج  ،ماء ميسالر رسومات للجسم
لألغراض التجميلية  ،قطن مشرب بمستحضرات إزالة المكياج  ،مستحضرات التجميل،
صابون اليدين ،صابون تجميلي ،صابون الوجه ،صابون لغير األغراض الطبية،
كريمات تطھير الجلد ،مرطبات تطھير الجلد ،جيل االستحمام ،حمام فقاقيع لالستخدام
التجميلي  ،زيوت االستحمام لغير األغراض الطبية  ،حمام شمعي ليس لألغراض الطبية
 ،أمالح االستحمام ليس لألغراض الطبية ،كريمات ومستحضرات التجميل للعناية بالوجه
والجسم ،بلسم الحالقة ،معجون الحالقة ،صابون حالقة ،بلسم ما بعد الحالقة ،كولونيا
بعد الحالقة ،مرطبات ما بعد الحالقة ،شامبو الشعر ،مستحضرات الحمام لغير األغراض
الطبية  ،المطھرات ألغراض النظافة الشخصية الحميمة غير الطبية ،غسول الفم لغير
األغراض الطبية  ،معاجين أسنان غير طبية ،مستحضرات تجميل للعناية بالفم
واألسنان ،مستحضرات منعشات النفس للنظافة الشخصية ،نشا الغسيل ،صابون غسيل،
مزيالت البقع ،مستحضرات التنظيف  ،مستحضرات إزالة الصدأ ،شامبو غسل السجاد،
األقمشة المشربة بمنظف للتنظيف  ،الصنفرة  ،حجر الخفاف ،مسحوق تلميع ،ورنيش
األحذية ،شمع األحذية ،كريم األحذية ،كريمات الجلود ،مستحضرات تلوين الجلود  ،شمع
األرضيات ،مرطبات األطفال  ،زيوت األطفال ]مستلزمات الحمام[  ،بودرة أطفال
]مستلزمات حمام[ ،الشامبو لألطفال  ،بلسم شعر لألطفال الرضع ،لعب األطفال
التجميلية ،مستحضرات تجميل خاصة باألطفال  ،مناديل أطفال مشربة بمستحضرات
التنظيف  ،مستحضرات التجميل للحيوانات ،مستحضرات تنظيف وحماية وحفظ أسطح

07/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170977
Class
3

Trademark

Goods/Services
;Perfumes; perfumery; eau de toilette and eau de Cologne
;deodorants for human beings or for animals; incense; joss sticks
air fragrancing preparations; sachets for perfuming linen; air
fragrance reed diffusers; scented room sprays; extracts of flowers
;[perfumes]; potpourris [fragrances]; essential oils for personal use
oils for toilet purposes; henna [cosmetic dye]; make-up; eye
shadow; cosmetic pencils; eyeliner; foundation; foundation
creams; make-up powder; pressed face powder; creamy face
powder; face powder [for cosmetic use]; talcum powder, for toilet
use; blusher; lipsticks; lipstick cases; lip glosses; non-medicated
lip balms; cocoa butter for cosmetic purposes; mascara; sunscreen
preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; skin bronzing
creams; selftanning creams; sun-tanning creams and lotions; after;]sun creams and preparations; sun protectors for lips [cosmetics
cosmetic preparations to protect against sunburn; nail polish; nail
polish removers; nail glitter; beauty masks; facial scrubs
;[cosmetic]; skin exfoliants; face creams for cosmetic purposes
cosmetic body creams; cosmetic creams; pomades for cosmetic
purposes; cosmetic preparations for slimming purposes; creams
for cellulite reduction for cosmetic use; hair sprays; cosmetic hair
lotions; hair bleaching preparations; hair dyes; hair coloring
;preparations; hair rinses [shampoo-conditioners]; hair lighteners
hair conditioners; hair moisturizers; preparations for the permanent
waving of hair; gels, sprays, mousses and balms for hair styling
and hair care; brilliantine; depilatory preparations; depilatory
creams; hair straightening preparations; tissues impregnated with
make-up removing preparations; phytocosmetic preparations; nail
art stickers; false nails; adhesives for cosmetic purposes; nail
conditioners; cotton sticks for cosmetic purposes; pre-moistened
or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; cosmetic patches
containing sunscreen and sun block for use on the skin; facial
concealer; under-eye enhancers; non-medicated foot creams; skin
whitening creams; bleaching preparations [decolorants] for
cosmetic purposes; massage gels, other than for medical
purposes; cleansing milk for toilet purposes; hair mascara; gel eye
masks; decorative transfers for cosmetic purposes; cotton wool for
cosmetic purposes; cloths impregnated with a detergent for
;cleaning spectacles; eye-washes, not for medical purposes
;antiperspirants [toiletries]; make-up removing preparations
micellar water; body paints for cosmetic purposes; cotton wool
impregnated with make-up removing preparations; cosmetics; hand
soap; cosmetic soap; facial soaps; non-medicated soap; skin
cleansing creams; skin cleansing lotions; shower gel; bubble bath
for cosmetic use; bath oils, not for medical purposes; bath pearls,
;not for medical purposes; bath salts, not for medical purposes
cosmetic creams and lotions for face and body care; shaving
balms; shaving creams; shaving soap; after-shave balms; after-
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shave cologne; after-shave lotions; hair shampoos; bath
preparations, not for medical purposes; cleansers for intimate
personal hygiene purposes, non medicated; mouthwashes, not for
medical purposes; non-medicated dentifrices; cosmetic
preparations for the care of mouth and teeth; breath freshening
preparations for personal hygiene; laundry starch; laundry soap;
stain removers; cleaning preparations; rust removing preparations;
carpet shampoos; cloths impregnated with a detergent for cleaning;
emery; pumice stone; polishing powder; shoe polish; shoe wax;
shoe cream; creams for leather; leather bleaching preparations;
floor wax; baby lotions [toiletries]; baby oils [toiletries]; baby
powder [toiletries]; shampoos for babies; hair conditioners for
babies; children's play cosmetics; cosmetics for children; baby
wipes impregnated with cleaning preparations; cosmetics for
animals; preparations for cleaning, protecting and preserving
vehicle surfaces; massage candles for cosmetic purposes.

. شموع التدليك لألغراض التجميلية، المركبات
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

maali lutfi jamil
almughrabi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman rawhi sadiq qadoumi, P.O.Box:
830278, 11183

10/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

معالي لطفي جميل المغربي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
١١١٨٣ ,٨٣٠٢٧٨:ب. ص، عمان روحي صادق القدومي

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

 عمان روحي صادق القدومي١١١٨٣ -٨٣٠٢٧٨ ب.ص

عنوان التبليغ

icant NameAppl:

Applicant for
P.O.Box 830278 -11183 amman rawhi
Correspondence
sadiq qadoumi
Trademark
170739
Class
3

Goods/Services
cosmetic creams, antiperspirants toiletries , cakes of soap,
sun-tanning preparations cosmetics , jasmine oil, cosmetic
preparations for slimming purposes, almond milk for cosmetic
purposes, collagen preparations for cosmetic purposes, mint
essence essential oil , cream for whitening the skin, oils for
cosmetic purposes, phytocosmetic preparations, herbal
extracts for cosmetic purposes, astringents for cosmetic
purposes, rose oil, aloe vera preparations for cosmetic
purposes, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, greases
for cosmetic purposes, petroleum jelly for cosmetic purposes,
lavender oil, make-up removing preparations, depilatory
preparations, sunscreen preparations, antiperspirant soap,
cosmetic preparations for skin care, pomades for cosmetic
purposes, vaginal washes for personal sanitary or deodorant
purposes, lotions for cosmetic purposes, shampoos*, skin
whitening creams, oils for perfumes and scents

3

الصنف

١٧٠٧٣٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, قطع الصابون,( المستحضرات المضا ّدة للتعرق )ماء للزينة,الكريمات التجميلية
, زيت الياسمين,(مستحضرات اكتساب اللون األسمر بفعل أشعة الشمس )مستحضرات تجميل
 مستحضرات الكوالجين, حليب اللوز ألغراض التجميل,مستحضرات تجميل لغايات التخسيس
 زيوت ألغراض, كريم تفتيح البشرة,  خالصة النعناع زيت عطري,الستخدامات التجميل
 مستخلصات األعشاب الستخدامات, مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات,التجميل
, مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية, زيت الورد, القابضات لغايات التجميل,التجميل
 الھالم البترولي, مواد دھنية ألغراض التجميل,بيروكسيد الھيدروجين ألغراض التجميل
,  مستحضرات إزالة الشعر, مستحضرات إزالة المكياج, زيت الخزامى,ألغراض التجميل
 مستحضرات تجميل للعناية, الصابون المضاد للتعرق,مستحضرات الوقاية من الشمس
 غسوالت مھبلية للغايات الشخصية الصحية أو إلزالة, مراھم ألغراض التجميل,بالبشرة
 زيوت للعطور والروائح, كريمات تفتيح البشرة, * الشامبو, لوشن لغايات التجميل,الروائح
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تاريخ ايداع الطلب:

14/06/2020

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

شركة فيتيال ش م م
تونس
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المنطقة الصناعية المباركة  ٢٠٢٠سيدي ثابت تونس

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
3
الصنف
١٧٠٩٧٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل غير الطبية وبالتحديد ھالم )جل( ملطف ومھدئ.

14/06/2020

Date of

Applicant Name:
SOCIETE PHYTEAL
Nationality
: TUNISIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Z.I Mbarka 2020 Sidi thabet Tunisia

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170973
Class
3

Trademark

Goods/Services
Non medicated cosmetics namely soothing gel.
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Date of

14/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mohammad Bilal Taher
Shwaikeh/Sheaikeh
Chemicals Est.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street/ Amman/Almwaqar/Alazraq
Highway, P.O.Box: 159
Applicant for
P.O.Box 159 - city/street/
Correspondence
Amman/Almwaqar/Alazraq Highway
Trademark
170908
Class
3

Goods/Services
Perfumed flooring, bleaching preparations and other materials
for washing uses, cleaning preparations polishing , polishing,
abrasive, soap and hair solutions, dear liquid, flooring gel,
bathroom shampoo, hair shampoo, cleansers, perfumes, and
essential oils, air fresheners, cosmetics, liquid detergents,
dental cleaning products

14/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة شويكه للكيماويات/محمد بالل طاھر شويكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

، شارع االزرق الرئيسي/لواء الموقر/الشارع عمان/المدينة
١٥٩:ب.ص

3

شارع/لواء الموقر/الشارع عمان/ المدينة-١٥٩ ب.ص
االزرق الرئيسي
الصنف
١٧٠٩٠٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معطر ارضيات ومستحصرات التبييض وغيرھا من المواد الستعماالت الغسيل ومستحضرات
, جل ارضيات, سائل جلي, التنظيف والتلميع والصقل والكشط والصابون ومحاليل الشعر
, مستحضرات تعطير الجو, والزيوت العطرية, العطور,  المطھرات, شامبو شعر,شامبو حمام
 مستحضرات تنظيف االسنان, منظفات سائلة,مستحضرات التجميل
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

اسم طالب التسجيل:

اضواء بيروت لصناعة الورق الصحي

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

18/06/2020

Date of

Applicant Name:

Beirut Lights for paper
tissues industry co.ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Jordan, P.O.Box: 21, 11512

عمان -سحاب  -مدينة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين
الصناعية  ، ٢٣٥ص.ب١١٥١٢ ,٢١:
ص.ب  ١١٥١٢ -٢١عمان -سحاب  -مدينة الملك عبد ﷲ
الثاني ابن الحسين الصناعية ٢٣٥
الصنف
١٧٠٩٧٠

3

Applicant for
P.O.Box 21 -11512 Amman Jordan
Correspondence
Trademark
170970
Class
3

مارينا Marina
من اجل البضائع/الخدمات التالية
* الشامبو ,مستحضرات تبيض الغسيل ,ملينات األقمشة التي تستخدم في غسيل المالبس,
مستحضرات غسل المالبس  ,ملمع نشوي ألغراض الغسيل ,الزيوت الستخدامات التنظيف,
ملمع للغسيل  ,صودا الغسيل ،للتنظيف ,المنظفات عدا عن المستخدمة في العمليات الصناعية
ولالستخدامات الطبية ,قطع الصابون ,غسوالت العيون لغير الغايات الطبية ,سوائل لتنظيف
زجاج السيارات األمامي ,نيلة للغسيل )الصِّبغة الزرقاء( ,شمع الغسيل ,الشمع الزالة الشعر,
المطھرات لغايات النظافة الشخصية غير الطبية ,مستحضرات ترطيب الشعر ,المواد
الكيميائية لزھو األلوان ألغراض منزلية )غسل المالبس( ,مستحضرات ترطيب الشعر,
مبيضات الغسيل ,أمونيا مادة قلوية متطايرة منظف  ,مستحضرات غسل المالبس * ,
غسول الشعر ,مستحضرات تمليس الشعر ,نشا ألغراض الغسيل

Goods/Services
shampoos*, laundry bleaching preparations, fabric softeners for
laundry use, laundry preparations, starch glaze for laundry
purposes, oils for cleaning purposes, laundry glaze, washing
soda, for cleaning, detergents, other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes, cakes of
soap, eye-washes, not for medical purposes, windscreen
cleaning liquids, laundry blueing, laundry wax, depilatory wax,
cleansers for intimate personal hygiene purposes, non
medicated, hair conditioners, colour-brightening chemicals for
household purposes laundry , hair conditioners, laundry
bleach, ammonia volatile alkali detergent , laundry
preparations, hair lotions*, hair straightening preparations,
starch for laundry purposes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة النميرة لالمالح المختلطة والطين

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

االردن
ذ .م  .م
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤١ -٥٦المدينة/الشارع عمان/تالع العلي

رقم العالمة التجارية

١٧٠٨٨٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
امالح لالستحمام ,صابون

28/06/2020

Date of

Applicant Name:

Numeria For Mix Salt And
Mud Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/tela al ali, P.O.Box:
56, 11941

عمان/تالع العلي  ،ص.ب١١٩٤١ ,٥٦:

الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 56 -11941 city/street
Correspondence
amman/tela ali
Trademark
170884
Class
3

Goods/Services
soap ,Bath salts
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تاريخ ايداع الطلب:

05/07/2020

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

مروح عساف وشريكه .
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Mraweh Assaf and partner
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman sahab, P.O.Box: 11910, 993

عمان  -سحاب -المدينة الصناعية الباب االول ،
ص.ب٩٩٣ ,١١٩١٠:
ص.ب  ٩٩٣ -١١٩١٠عمان \ شارع القدس \ مجمع ازادي
١٧٠٩٨٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطھرات لغايات النظافة الشخصية غير الطبية

الصنف

05/07/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 11910 -993 AMMAN \ ALQUDS
Correspondence
STREET \ AZADI COMPLEX
Trademark
170984
Class
3

Goods/Services
cleansers for intimate personal hygiene purposes, non
medicated
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

اسم طالب التسجيل:

زكريا يوسف محمود الجليس

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١١١٨

Applicant Name:

zakariya yousef Mahmoud
al jalees
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/jabal aln husein,
P.O.Box: 20573, 11118

عمان/جبل الحسين  ،ص.ب,٢٠٥٧٣:

ص.ب  ١١١١٨ -٢٠٥٧٣المدينة/الشارع
الحسين
الصنف
١٧٠٩٩٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شامبو,بلسم

12/07/2020

Date of

عمان/جبل
3

Applicant for
P.O.Box 20573 -11118 city/street
Correspondence
amman/jabal aln husein
Trademark
170992
Class
3

Goods/Services
shampoo,balsam
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

pioneer chemical
Indudsrial L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :King Hussin Bin Talal
Development Area/AL Mafraq, P.O.Box:
712210, 11171

Goods/Services
clothes,cleanning produucts,scraping and abrasives, soaps

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الريادية للصناعات الكيماوية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

 منطقة الملك حسين بن طالل التنموية-الشارع المفرق/المدينة
١١١٧١ ,٧١٢٢١٠:ب. ص،
 منطقة-الشارع المفرق/ المدينة١١١٧١ -٧١٢٢١٠ ب.ص
الملك حسين بن طالل التنموية

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 712210 -11171 city/street :King
Hussin Bin Talal Development Area/AL
Mafraq
170894
Class
3

14/07/2020

3

الصنف

١٧٠٨٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط والصابون ومنظفات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

اسم طالب التسجيل:

محمود مصطفى محمد ابو كحيل

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٨١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات

icant NameAppl:

Mahmoud Mustafa
mohammad abu khail
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street zarqa/ al rusifa, P.O.Box:
144367, 11814

الزرقاء/الرصيفة  ،ص.ب,١٤٤٣٦٧:

ص.ب  ١١٨١٤ -١٤٤٣٦٧المدينة/الشارع
الزرقاء/الرصيفة
الصنف
١٧٠٨٨٩

16/07/2020

Date of

zarqa/
3

Applicant for
P.O.Box 144367 -11814 city/street
Correspondence
al rusifa
Trademark
170889
Class
3

Goods/Services
detergents
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

alsaif chemical
manufacturing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman wadi sir, P.O.Box: 141537, 11814

28/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م0م0السيف للصناعات الكيماويه ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨١٤ ,١٤١٥٣٧:ب. ص، عمان وادي السير

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

 عمان وادي السير١١٨١٤ -١٤١٥٣٧ ب.ص

عنوان التبليغ

cant NameAppli:

Applicant for
P.O.Box 141537 -11814 amman wadi sir
Correspondence
Trademark
170989
Class
3

3

الصنف

١٧٠٩٨٩

رقم العالمة التجارية

WELSON ولسون
Goods/Services
surface cleaner
Special condition: The Registration of this trademark is
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the
trademarks

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منظف اسطح
 ( من قانون٣)  (فقرة٢١)  ان تسجيل ھذه العالمة استنادا الحكام المادة:اشتراطات خاصة
العالمات التجارية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

صقر نصر احمد الذيابات

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

االردن
مؤسسة
اربد  /شارع االمير حسن  ،ص.ب٢١٤١٠ ,١٩٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢١٤١٠ -١٩٧اربد  /شارع االمير حسن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٥١

26/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األظافر المستعارة ,العطور ,مستحضرات غسل المالبس  ,المواد العطرية ,مساحيق الماكياج,
* مستحضرات الزينة  ,ملمعات لألحذية ,مزيالت طالء األظافر ,شمع التلميع ,مستحضرات
العناية باألظافر ,الماسكارا ,مزيالت روائح كريھة لإلنسان أو الحيوان ,الرموش مستعارة

SAQER NASEER AHMED
AL-THEUABAT
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid/prince Hassan srt, P.O.Box: 197,
21410

3

Applicant for
P.O.Box 197 -21410 irbid/prince Hassan
Correspondence
srt
Trademark
170751
Class
3

Goods/Services
false nails, perfumes, laundry preparations, perfumery, make-up
powder, toiletry preparations*, shoe polish, nail varnish
removers, polishing wax, nail care preparations, mascara,
deodorants for human beings or for animals, false eyelashes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

28/01/2020

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

فادي ھشام فؤاد صقر
االردن
مؤسسة فردية
عمان -المقابلين  ،ص.ب١١١٩٤ ,٩٤٢٠٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤٢٠٢عمان -المقابلين

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٦١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

الصنف

28/01/2020

Date of

Applicant Name:
fadi hisham fouad saqer
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -al moqableen, P.O.Box: 94202,
11194

4

Applicant for
P.O.Box 94202 -11194 amman -al
Correspondence
moqableen
Trademark
170761
Class
4

Goods/Services
charcoal
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جبر صادق يوسف عبدﷲ

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة /الشارع :عمان-جبل عمان .ش زياد بن أبيه ،
ص.ب١٣١١١ ,٣٢٩٥:
ص.ب  ١٣١١١ -٣٢٩٥المدينة /الشارع :عمان-جبل عمان.
ش زياد بن أبيه
4
الصنف
١٧٠٨٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

31/05/2020

Date of

Applicant Name:

Jaber Sadiq Yusuf
Abdullah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman- Jabel Amman, st Ziyad
bin Abih, P.O.Box: 3295, 13111
Applicant for
P.O.Box 3295 -13111 city/street:AmmanCorrespondence
Jabel Amman, st Ziyad bin Abih
Trademark
170890
Class
4

Goods/Services
charcoal
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تاريخ ايداع الطلب:

18/10/2018

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

فيديا فارميسيتسي اس.بيه.ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

18/10/2018

Date of

t NameApplican:
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Ponte Della Fabbrica 3/a
I-35031 Abano Terme
Italy

فيا بونتي ديال فابريكا /٣ايه ،اي  ٣٥٠٣١ -ابانو تيرمي،
ايطاليا
سابا وشركاھم للملكية الفكرية  ٥٦ -شارع االمير شاكر بن
زيد ,الشميساني االردن  -صندوق بريد  - ٨٤٠٥٥٣رمز بريدي
١١١٨٤

Applicant for
Correspondence

5

Trademark

١٧٠٩٤٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية والطبية تحديداً للوقاية من ومعالجة أمراض المفاصل وإعادة تكوين
غضروف الركبة

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID
 ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553POSTCODE: 11184
170944
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals and medical preparations namely, for the
prevention and treatment of joint diseases and the regeneration
of knee cartilage
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اعالن الجريدة الرسمية

09/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

CONG TY CO PHAN SUA
كونغ تي واي كو فان سوا فييت نام ) فيناميلك( )وتعمل أيضا ً باالسم فيتنام دايري
VIET NAM (VINAMILK)
(برودتكس جوينت ستوك كبمني
(also trading as VIETNAM
DAIRY PRODUCTS JOINT
STOCK COMPANY)
Nationality
: VIET NAM
فيتنام
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address 10, Tan Trao Road, Tan Phu Ward, District
 ھو تشي مينه،٧  ديستريكت، تان فو وارد، تان تراو روود،١٠
7, Ho Chi Minh city, Vietnam
 فيتام،سيتي

:اسم طالب التسجيل

Date of

09/09/2019

Applicant Name:

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170706
Class
5

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

Applicant for
Correspondence

Goods/Services
food for babies, infants and invalids

5

الصنف

١٧٠٧٠٦

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أغذية لألطفال والرضع والمُقعدين
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Date of

13/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

جونسن آند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170735
Class
5

13/11/2019

5

الصنف

١٧٠٧٣٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية وبيطرية؛ مستحضرات صحية لغايات طبية؛ مواد حمية معدة
لالستعمال الطبي وأغذية للرضع واألطفال؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع
طب األسنان؛ مطھرات؛ مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات
.ومبيدات أعشاب
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Date of

17/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BIOFARMA
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex,
France
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
170841
Class
5

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

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

بيوفارما
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، سورينيس سيدكس٩٢٢٨٤ ، رو كارنت٥٠

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات ) ترايمارك( ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
5
الصنف
١٧٠٨٤١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.أو عالج أمراض القلب واألوعية الدموية/منتجات صيدالنية للوقاية و
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Spartan Modern Industry
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, King Abdullah II street, P.O.Box:
3436, 11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
170837
Class
5

Goods/Services
Disinfectants, antiseptics, fungicides, germicides

13/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سبارتن الحديثه للصناعه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

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

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
5
الصنف
١٧٠٨٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مبيدات الجراثيم،  مبيدات الفطريات،معقمات، المطھرات
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Date of

25/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

25/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

تكسون العالمية للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

TXON INTERNATIONAL
FOR GENERAL TRADING
CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/swifiya, P.O.Box: 1101, 11910

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، الصويفيه/عمان

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
170802
Class
5

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٧٠٨٠٢

Goods/Services
sterilising preparations, germicides, air purifying preparations,
antiseptics, depuratives, disinfectants, deodorants for clothing
and textiles

5

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, المنقيات, معقمات, مستحضرات تنقية الھواء, مبيدات الجراثيم,مستحضرات تعقيم
 مزيالت روائح كريھة للمالبس واألقمشة,المطھرات
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170874
Class
5

26/02/2020

5

الصنف

١٧٠٨٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eApplicant Nam:
N.V. Organon
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, the
Netherlands

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170829
Class
5

26/02/2020

5

الصنف

١٧٠٨٢٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170870
Class
5

26/02/2020

5

الصنف

١٧٠٨٧٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for the treatment
of medical conditions, diseases and disorders in the fields of
cardiology, endocrinology, gynecology, immunology, infectious
disease, oncology, ophthalmology, respiratory,
gastroenterology, neurology, urology, dermatology,
reproduction, infertility, men’s health, women’s health,
contraception and diabetes; contraceptive preparations;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment
of pain; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of inflammation; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of diseases and disorders of the
central nervous system; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of bone disease and disorders;
human vaccine preparations; nasal spray preparations.
The registration of this trademark should be limited in colour
pink according to the printfiled with the application

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170876
Class
5

27/02/2020

5

الصنف

١٧٠٨٧٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

.ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون الزھري ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

17/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

British American Tobacco
(Brands) Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, United Kingdom

Goods/Services
Pharmaceutical preparations; dietary and nutritional
supplements; Dietary supplements and dietetic preparations
containing CBD oil; food supplements; homeopathic
supplements; herbal supplements; medicated chewing gum;
calcium fortified candy; tobacco-free cigarettes for medical
purposes; tobacco substitutes for medical purposes; Herbal
creams for medical use; herbal teas for medicinal purposes;
transdermal patches.

:تاريخ ايداع الطلب

بريتيش أميريكان توباكو )براندز( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

،بي جي٢ ار٢ دبليو سي، لندن، تامبل باليس٤ ،غلوب ھاوس
المملكة المتحدة
-٤٣٥ ب. األردن ذ م مص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170815
Class
5

17/03/2020

5

الصنف

١٧٠٨١٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية؛ مكمالت الحمية والمكمالت الغذائية؛ مكمالت الحمية ومستحضرات
الحمية التي تحتوي على زيت الكانابيديول؛ المكمالت الغذائية؛ المكمالت التجانسية؛
المكمالت العشبية؛ العلكة الطبية؛ الحلوى المعززة بالكالسيوم؛ السجائر الخالية من التبغ
لألغراض الطبية؛ بدائل التبغ لألغراض الطبية؛ الكريمات العشبية لغايات طبية؛ شاي
.األعشاب لألغراض الطبية؛ اللصقات الجلدية
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Date of

10/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nuqul Brothers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Shareef Naser Bin Jameel St ,
Wadi Saqra, P.O.Box: 154, 11118
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
170868
Class
5

Goods/Services
Dietary and nutritional supplements, Vitamin supplements,
Dietary and nutritional supplements containing amino acids,
Herbal supplements, Dietary supplements in the form of liquid
and powder, Nutritional supplements in the form of liquid and
powder, Liquid vitamin supplements, Liquid herbal
supplements, Herbal supplements for boosting energy, memory,
and health immunity, Dietary and nutritional supplements for
boosting energy, memory, and health immunity, Powdered
nutritional supplement drink mix containing vitamins

10/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نقل اخوان
االردن
 م. م.ذ

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

،  وادي صقرة و شارع الشريف ناصر بن جميل-عمان
١١١١٨ ,١٥٤:ب.ص
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
5
الصنف
١٧٠٨٦٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكمالت للحمية الغذائية، مكمالت فيتامينية, مكمالت للحمية الغذائية ومكمالت غذائية
 مكمالت للحمية الغذائية، مكمالت عشبية,ومكمالت غذائية تحتوي على االحماض االمينية
 مكمالت فيتامينية،  مكمالت غذائية على شكل سائل ومسحوق، على شكل سائل ومسحوق
،  مكمالت عشبية لتحفيز الطاقة و الذاكرة و المناعة الصحية،مكمالت عشبية سائلة،سائلة
 مزيج،مكمالت للحمية الغذائية ومكمالت غذائية لتحفيز الطاقة و الذاكرة و المناعة الصحية
مسحوق شراب مكمل غذائي يحتوي على فيتامينات
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Date of

13/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Consumer Care AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170794
Class
5

Goods/Services
Non-medicated nasal spray; Saline nasal spray; Non-medicated
nasal care preparations, namely, nasal spray preparations,
nasal powder spray preparations and nasal inhaler preparations
being decongestant nasal sprays; Non-medicated eye drops;
Non-medicated eye care preparations, namely, eye drops and
eye compresses for medical purposes; Throat lozenges;
Transdermal patches for use in the treatment of allergy and cold
symptoms; Topical gel for medical and therapeutic treatment of
allergy and cold symptoms; Dietary supplements; Nutritional
supplements; Premoistened medicated wipes; Herbal
supplements; Medicinal herbal preparations.

13/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير كونسيومر كير ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل٤٠٥٢ ،٨٤ .بيتر ميريان اس تي ار

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
١٧٠٧٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات العناية باألنف غير الطبية وبالتحديد، رذاذ األنف المالح،رذاذ األنف غير الطبي
مستحضرات رذاذ األنف ومستحضرات رذاذ مسحوق لألنف ومستحضرات استنشاق لألنف
 مستحضرات العناية بالعيون، قطرات العين غير الطبية،التي تكون بخاخات احتقان األنف
 أقراص طبية محالة،غير الطبية وبالتحديد قطرات العين وكمادات العين لألغراض الطبية
( جل )ھالم، رقع توضع على الجلد الستخدامھا في عالج الحساسية وأعراض البرد،للحلق
 مكمالت، مكمالت الحمية الغذائية،موضعي للعالج الطبي والعالجي للحساسية وأعراض البرد
. المستحضرات العشبية الطبية، مكمالت عشبية، مناديل طبية مبللة مسبقا،غذائية
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Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170765
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٦٥

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
epilepsy disorders; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of diabetes and diabetic neuropathy; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular and
blood pressure disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of irritable bowel syndrome; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of neurodegnerative
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of osteoporosis; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of pain and neuropathic
pain; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
peripheral nervous system diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of digestive tract,
gastrointestinal and dermatological diseases and disorders;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the digestive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of skin diseases,
allergies and rheumatic disorders; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of diseases, disorders and dysfunctions
of the reproductive system; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of symptoms
associated with uterine fibroids; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of urinary incontinence and overactive
bladder; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of aids-related disorders and diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of viral and bacterial
infections; Pharmaceutical preparations for treatment and prevention
of infections; pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of metabolic, endocrine and kidney related diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of ophthalmic related disorders and diseases;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
musculoskeletal related diseases and disorders; pharmaceutical
preparations that support, encourage and promote bone strength and
health; pharmaceutical preparations used in the treatment of bone
disorders and bone diseases; pharmaceutical preparations, namely
injectable anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, hormone
replacement therapy preparations; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of hormone disorders and deficiencies;
pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
nausea and vomiting; pharmaceutical preparations used ot decrease
toxic effects; food supplements for medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري واالعتالل
العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض القلب
واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض
واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االلم والم
االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العصبي
المحيطي واضطراباته؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
واضطرابات الجھاز الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات
الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات
واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من العجز
الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األعراض المرتبطة باألورام
الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من سلس البول والمثانة
المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االضطرابات
واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات
الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛
لمستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي
وأمراض واضطرابات الغدد الصماء والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من
والعالج لالضطرابات واالمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج
والوقاية من األمراض واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية
لدعم وتشجيع وتعزيزه قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة
 تحديدا؛،في عالج اضطرابات العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا مستحضرات،أدوية التخديرعن طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
العالج البديلة للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
وأوجه القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث على المخاض
والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات واالختالالت
في الجھاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية
.لالستخدام الطبي في البشر

47

Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170771
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٧١

Goods/Services
psychological disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of diabetes and diabetic neuropathy;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
cardiovascular and blood pressure disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of irritable bowel
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of neurodegnerative diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of osteoporosis;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of pain
and neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of peripheral nervous system diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
digestive tract, gastrointestinal and dermatological diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment
of diseases, disorders and dysfunctions of the digestive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of skin diseases, allergies and
rheumatic disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of diseases, disorders and dysfunctions of the
reproductive system; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of symptoms associated with uterine
fibroids; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment
of urinary incontinence and overactive bladder; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of aids-related disorders
and diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of viral and bacterial infections; Pharmaceutical preparations
for treatment and prevention of infections; pharmaceutical preparations
for the treatment and prevention of metabolic, endocrine and kidney
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of ophthalmic related disorders and diseases;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
musculoskeletal related diseases and disorders; pharmaceutical
preparations that support, encourage and promote bone strength and
health; pharmaceutical preparations used in the treatment of bone
disorders and bone diseases; pharmaceutical preparations, namely
injectable anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, hormone
replacement therapy preparations; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of hormone disorders and deficiencies;
pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; Pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diseases, disorders and
dysfunctions of the nervous system; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of nausea and vomiting; pharmaceutical
preparations used ot decrease toxic effects; food supplements for
medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
اضطرابات الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري
واالعتالل العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
أمراض القلب واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من األمراض واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االلم والم االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
الجھاز العصبي المحيطي واضطراباته؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من أمراض واضطرابات الجھاز الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية
واالضطرابات الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من العجز الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
األعراض المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛ لمستحضرات الصيدالنية لعالج
والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد
الصماء والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات
واالمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من
األمراض واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية لدعم
وتشجيع وتعزيزه قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في
 تحديدا؛،عالج اضطرابات العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا مستحضرات،أدوية التخديرعن طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
العالج البديلة للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
اضطرابات وأوجه القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث
على المخاض والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة
السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات
واالختالالت في الجھاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
الغثيان والقيء المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛
.المكمالت الغذائية لالستخدام الطبي في البشر

48

Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170770
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٧٠

Goods/Services
psychological disorders; Pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diabetes and diabetic
neuropathy; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular and blood pressure disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
irritable bowel syndrome; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of neurodegnerative diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of pain and neuropathic pain; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of peripheral nervous system
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of digestive tract, gastrointestinal and
dermatological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of diseases, disorders and
dysfunctions of the digestive system; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of respiratory system diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of skin diseases, allergies and rheumatic disorders;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the reproductive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of sexual
dysfunction; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of symptoms associated with uterine fibroids;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
urinary incontinence and overactive bladder; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of aids-related disorders
and diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of viral and bacterial infections; Pharmaceutical
preparations for treatment and prevention of infections;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic, endocrine and kidney related diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
ophthalmic related disorders and diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of musculoskeletal
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations that
support, encourage and promote bone strength and health;
pharmaceutical preparations used in the treatment of bone disorders
and bone diseases; pharmaceutical preparations, namely injectable
anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, hormone
replacement therapy preparations; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of hormone disorders and deficiencies;
pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
nausea and vomiting; pharmaceutical preparations used ot decrease
toxic effects; food supplements for medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري واالعتالل
العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض القلب
واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض
واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االلم والم
االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العصبي
المحيطي واضطراباته؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
واضطرابات الجھاز الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات
الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض
واالضطرابات واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من العجز الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
األعراض المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛ لمستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية
من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد الصماء
والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات واالمراض
المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من األمراض
واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية لدعم وتشجيع وتعزيزه
قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في عالج اضطرابات
 تحديدا؛ أدوية التخديرعن،العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا مستحضرات العالج البديلة،طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات وأوجه
القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث على المخاض
والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات واالختالالت
في الجھاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية
.لالستخدام الطبي في البشر

49

Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170766
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٦٦

Goods/Services
psychological disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of diabetes and diabetic neuropathy;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
cardiovascular and blood pressure disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of irritable bowel
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of neurodegnerative diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of osteoporosis;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of pain
and neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of peripheral nervous system diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
digestive tract, gastrointestinal and dermatological diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment
of diseases, disorders and dysfunctions of the digestive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of skin diseases, allergies and
rheumatic disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of diseases, disorders and dysfunctions of the
reproductive system; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of symptoms associated with uterine
fibroids; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment
of urinary incontinence and overactive bladder; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of aids-related disorders
and diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of viral and bacterial infections; Pharmaceutical preparations
for treatment and prevention of infections; pharmaceutical preparations
for the treatment and prevention of metabolic, endocrine and kidney
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of ophthalmic related disorders and diseases;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
musculoskeletal related diseases and disorders; pharmaceutical
preparations that support, encourage and promote bone strength and
health; pharmaceutical preparations used in the treatment of bone
disorders and bone diseases; pharmaceutical preparations, namely
injectable anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, hormone
replacement therapy preparations; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of hormone disorders and deficiencies;
pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; Pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diseases, disorders and
dysfunctions of the nervous system; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of nausea and vomiting; pharmaceutical
preparations used ot decrease toxic effects; food supplements for
medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
اضطرابات الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري
واالعتالل العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
أمراض القلب واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من األمراض واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االلم والم االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
الجھاز العصبي المحيطي واضطراباته؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من أمراض واضطرابات الجھاز الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية
واالضطرابات الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من العجز الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
األعراض المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛ لمستحضرات الصيدالنية لعالج
والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد
الصماء والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات
واالمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من
األمراض واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية لدعم
وتشجيع وتعزيزه قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في
 تحديدا؛،عالج اضطرابات العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا مستحضرات،أدوية التخديرعن طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
العالج البديلة للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
اضطرابات وأوجه القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث
على المخاض والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة
السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات
واالختالالت في الجھاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
الغثيان والقيء المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛
.المكمالت الغذائية لالستخدام الطبي في البشر

50

Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170772
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٧٢

Goods/Services
psychological disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of diabetes and diabetic neuropathy;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
cardiovascular and blood pressure disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of irritable bowel
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment
of neurodegnerative diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of osteoporosis;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of pain and
neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of peripheral nervous system diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of digestive
tract, gastrointestinal and dermatological diseases and disorders;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the digestive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of skin diseases, allergies and rheumatic
disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment
of diseases, disorders and dysfunctions of the reproductive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of sexual
dysfunction; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of symptoms associated with uterine fibroids; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of urinary incontinence and
overactive bladder; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of aids-related disorders and diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of viral and bacterial
infections; Pharmaceutical preparations for treatment and prevention of
infections; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention
of metabolic, endocrine and kidney related diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
ophthalmic related disorders and diseases; Pharmaceutical preparations
for the treatment and prevention of musculoskeletal related diseases and
disorders; pharmaceutical preparations that support, encourage and
promote bone strength and health; pharmaceutical preparations used in
the treatment of bone disorders and bone diseases; pharmaceutical
preparations, namely injectable anesthetics; pharmaceutical
preparations, namely, hormone replacement therapy preparations;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of hormone
disorders and deficiencies; pharmaceutical preparations to induce labor
and help breastfeeding; pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of nausea
and vomiting; pharmaceutical preparations used ot decrease toxic
effects; food supplements for medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من اضطرابات الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض
السكري واالعتالل العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من أمراض القلب واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االلم والم االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العصبي المحيطي واضطراباته؛
لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز
الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض
واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات
الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض
واالضطرابات واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من العجز الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
األعراض المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛ لمستحضرات الصيدالنية لعالج
والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد
الصماء والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات
واالمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من
األمراض واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية لدعم
وتشجيع وتعزيزه قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة
،في عالج اضطرابات العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا،تحديدا؛ أدوية التخديرعن طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
مستحضرات العالج البديلة للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من اضطرابات وأوجه القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات
الصيدالنية للحث على المخاض والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات
صيدالنية لمعالجة السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت في الجھاز العصبي؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء المستحضرات الصيدالنية
.المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية لالستخدام الطبي في البشر
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Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170773
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٧٣

Goods/Services
psychological disorders; Pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diabetes and diabetic
neuropathy; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular and blood pressure disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
irritable bowel syndrome; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of neurodegnerative diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of pain and neuropathic pain; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of peripheral nervous system
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of digestive tract, gastrointestinal and
dermatological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of diseases, disorders and
dysfunctions of the digestive system; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of respiratory system diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of skin diseases, allergies and rheumatic disorders;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the reproductive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of sexual
dysfunction; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of symptoms associated with uterine fibroids;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
urinary incontinence and overactive bladder; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of aids-related disorders
and diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of viral and bacterial infections; Pharmaceutical
preparations for treatment and prevention of infections;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic, endocrine and kidney related diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
ophthalmic related disorders and diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of musculoskeletal
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations that
support, encourage and promote bone strength and health;
pharmaceutical preparations used in the treatment of bone disorders
and bone diseases; pharmaceutical preparations, namely injectable
anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, hormone
replacement therapy preparations; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of hormone disorders and deficiencies;
pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
nausea and vomiting; pharmaceutical preparations used ot decrease
toxic effects; food supplements for medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري واالعتالل
العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض القلب
واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض
واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االلم والم
االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العصبي
المحيطي واضطراباته؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
واضطرابات الجھاز الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات
الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض
واالضطرابات واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من العجز الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
األعراض المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛ لمستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية
من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد الصماء
والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات واالمراض
المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من األمراض
واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية لدعم وتشجيع وتعزيزه
قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في عالج اضطرابات
 تحديدا؛ أدوية التخديرعن،العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا مستحضرات العالج البديلة،طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات وأوجه
القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث على المخاض
والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات واالختالالت
في الجھاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية
.لالستخدام الطبي في البشر

52

Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170774
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٧٤

Goods/Services
psychological disorders; Pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diabetes and diabetic
neuropathy; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular and blood pressure disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
irritable bowel syndrome; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of neurodegnerative diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of pain and neuropathic pain; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of peripheral nervous system
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of digestive tract, gastrointestinal and
dermatological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of diseases, disorders and
dysfunctions of the digestive system; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of respiratory system diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of skin diseases, allergies and rheumatic disorders;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the reproductive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of sexual
dysfunction; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of symptoms associated with uterine fibroids;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
urinary incontinence and overactive bladder; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of aids-related disorders
and diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of viral and bacterial infections; Pharmaceutical
preparations for treatment and prevention of infections;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic, endocrine and kidney related diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
ophthalmic related disorders and diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of musculoskeletal
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations that
support, encourage and promote bone strength and health;
pharmaceutical preparations used in the treatment of bone disorders
and bone diseases; pharmaceutical preparations, namely injectable
anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, hormone
replacement therapy preparations; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of hormone disorders and deficiencies;
pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
nausea and vomiting; pharmaceutical preparations used ot decrease
toxic effects; food supplements for medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري واالعتالل
العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض القلب
واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض
واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االلم والم
االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العصبي
المحيطي واضطراباته؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
واضطرابات الجھاز الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات
الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض
واالضطرابات واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من العجز الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
األعراض المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛ لمستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية
من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد الصماء
والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات واالمراض
المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من األمراض
واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية لدعم وتشجيع وتعزيزه
قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في عالج اضطرابات
 تحديدا؛ أدوية التخديرعن،العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا مستحضرات العالج البديلة،طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات وأوجه
القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث على المخاض
والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات واالختالالت
في الجھاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية
.لالستخدام الطبي في البشر

53

Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170776
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٧٦

Goods/Services
psychological disorders; Pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diabetes and diabetic
neuropathy; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular and blood pressure disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
irritable bowel syndrome; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of neurodegnerative diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of pain and neuropathic pain;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
peripheral nervous system diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of digestive tract,
gastrointestinal and dermatological diseases and disorders;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the digestive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of skin diseases,
allergies and rheumatic disorders; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of diseases, disorders and dysfunctions
of the reproductive system; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of symptoms
associated with uterine fibroids; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of urinary incontinence and overactive
bladder; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of aids-related disorders and diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of viral and bacterial
infections; Pharmaceutical preparations for treatment and prevention
of infections; pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of metabolic, endocrine and kidney related diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of ophthalmic related disorders and diseases;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
musculoskeletal related diseases and disorders; pharmaceutical
preparations that support, encourage and promote bone strength and
health; pharmaceutical preparations used in the treatment of bone
disorders and bone diseases; pharmaceutical preparations, namely
injectable anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, hormone
replacement therapy preparations; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of hormone disorders and deficiencies;
pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
nausea and vomiting; pharmaceutical preparations used ot decrease
toxic effects; food supplements for medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري واالعتالل
العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض القلب
واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض
واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االلم والم
االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العصبي
المحيطي واضطراباته؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
واضطرابات الجھاز الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات
الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات
واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من العجز
الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األعراض المرتبطة باألورام
الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من سلس البول والمثانة
المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االضطرابات
واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات
الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛
لمستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي
وأمراض واضطرابات الغدد الصماء والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من
والعالج لالضطرابات واالمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج
والوقاية من األمراض واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية
لدعم وتشجيع وتعزيزه قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة
 تحديدا؛،في عالج اضطرابات العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا مستحضرات،أدوية التخديرعن طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
العالج البديلة للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
وأوجه القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث على المخاض
والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات واالختالالت
في الجھاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية
.لالستخدام الطبي في البشر
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Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hayat Pharmaceutical
Industries Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abdali - Alsaygh building F13,
P.O.Box: 1564, 11118
Applicant for
P.O.Box 1564 -11118 Amman, Abdali Correspondence
Alsaygh building F13
Trademark
170777
Class
5

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

,١٥٦٤:ب. ص، ١٣  عمارة الصايغ ط-  العبدلي،عمان
١١١١٨
 عمارة الصايغ ط-  العبدلي، عمان١١١١٨ -١٥٦٤ ب.ص
١٣
5
الصنف
١٧٠٧٧٧

Goods/Services
psychological disorders; Pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diabetes and diabetic
neuropathy; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular and blood pressure disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
irritable bowel syndrome; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of neurodegnerative diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of pain and neuropathic pain; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of peripheral nervous system
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of digestive tract, gastrointestinal and
dermatological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of diseases, disorders and
dysfunctions of the digestive system; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of respiratory system diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of skin diseases, allergies and rheumatic disorders;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the reproductive system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of sexual
dysfunction; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of symptoms associated with uterine fibroids;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
urinary incontinence and overactive bladder; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of aids-related disorders
and diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of viral and bacterial infections; Pharmaceutical
preparations for treatment and prevention of infections;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic, endocrine and kidney related diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
ophthalmic related disorders and diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of musculoskeletal
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations that
support, encourage and promote bone strength and health;
pharmaceutical preparations used in the treatment of bone disorders
and bone diseases; pharmaceutical preparations, namely injectable
anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, hormone
replacement therapy preparations; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of hormone disorders and deficiencies;
pharmaceutical preparations to induce labor and help breastfeeding;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
nausea and vomiting; pharmaceutical preparations used ot decrease
toxic effects; food supplements for medical use in humans

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزھايمر؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات
الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري واالعتالل
العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض القلب
واالوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
متالزمة القولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض
واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
مرض ھشاشة العظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االلم والم
االعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجھاز العصبي
المحيطي واضطراباته؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
واضطرابات الجھاز الھضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
االمراض واالضطرابات واالختالالت للجھاز الھضمي؛ المسحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات
الروماتيزمية؛المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض
واالضطرابات واالختالالت للجھاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من العجز الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
األعراض المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ لمستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة بااليدز؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتھابات؛ لمستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية
من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد الصماء
والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات واالمراض
المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من األمراض
واالضطرابات العضلية الھيكلية؛ لمستحضرات الصيدالنية لدعم وتشجيع وتعزيزه
قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في عالج اضطرابات
 تحديدا؛ أدوية التخديرعن،العظام وامراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية
 تحديدا مستحضرات العالج البديلة،طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية
للھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات وأوجه
القصور المتعلقة بالھرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للحث على المخاض
والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االمراض واالضطرابات واالختالالت
في الجھاز العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية
.لالستخدام الطبي في البشر

55

Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Harutoun Sukljian &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman , king abdullah ii street , P.O.Box:
928028, 11118
Applicant for
P.O.Box 11 -11118 amman
Correspondence
Trademark
170887
Class
5

Goods/Services
Air deodorising preparations, Air purifying preparations,
Antiseptic cotton, Antiseptics, Bandages (Hygienic-),
Bandages (Menstruation-), Bath preparations, medicated,
Bath preparations, medicated, Babies’ napkin-pants
(diaper-pants), Deodorants for clothing and_ textiles,
Depuratives, Detergents for medical purposes,
Disinfectants, Disinfectants for hygiene purposes,
Germicides, Insecticides, Lotions for pharmaceutical
purposes, Lotions (Tissues impregnated with
pharmaceutical-), Poultices, Sanitary napkins, Surgic
dressings, Vaginal washes, Vermin destroying preparations,
Air sterilisers, Water Sterilizers.

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ھارتيون سكلجيان وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,٩٢٨٠٢٨:ب. ص،  شارع الملك عبد ﷲ الثاني، عمان
١١١١٨

5

الصنف

 عمان١١١١٨ -١١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٨٨٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معقمات،مستحضرات تنقية الھواء قطن معقم،مستحضرات إلزالة الروائح الكريھة من الجو
 أمالح استحمام لغايات، مستحضرات استحمام طبية، ضمادات حيض،ضمادات صحيّة،
 فوط لألطفال على شكل سراويل )حفاضات على شكل سراويل(؛ مزيالت الروائح،طبية
 مطھرات كيميائية لتنظيف، منظفات لغايات طبية،  مطھرات،الكريھة للمالبس واألنسجة
(مبيدات حشرات غسوالت )لوشن،؛ مبيدات جراثيم: مطھرات ألغراض صحية،الجروح
،فوط صحية، مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( صيدالنية« كمادات،لغايات صيدالنية
« مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة,ضمادات جراحية« غسوالت مھبلية
.معقمات ھواءء معقمات ماء
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Date of

08/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Gilead Sciences Ireland
UC
Nationality
: IRELAND
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork Ireland
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
170757
Class
5

Goods/Services
Antiviral pharmaceutical preparations; anti-infective
pharmaceutical preparations; anti-fibrotic pharmaceutical
preparations; syringes prefilled with pharmaceutical
preparations; pharmaceutical preparations for treatment and
prevention of HIV / AIDS; pharmaceutical preparations for the
treatment of hepatic diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of hematological diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
oncological diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammatory diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory and pulmonary diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of kidney and
nephropathic diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for treatment of myelofibrosis, myeloma, leukemia,
and lymphoma

08/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

جيليد ساينسز أيرلندا يو سي

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
تضامن

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

، كورك. كو، كاريغتوھيل،آي دي ايه بزنس آند تكنولوجي بارك
.أيرلندا

5

- الدوار السادس-  ابراج إعمار١١١٩٥ -١٨٠٥٥ ب.ص
١١  الطابق- برج ب
الصنف
١٧٠٧٥٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مستحضرات صيدالنية مضادة للعدوى،مستحضرات صيدالنية مضادة للفيروسات
، حُقن معبأة مسبقا ً بمستحضرات صيدالنية،مستحضرات صيدالنية مكافحة للتليف
 مستحضرات،اإليدز/مستحضرات صيدالنية للعالج والوقاية من نقص المناعة البشرية
 مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات،صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الكبد
 مستحضرات صيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات، أمراض واضطرابات األورام،الدم
، مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الجھاز التنفسي والرئوي،االلتھابية
،مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الكلى واألمراض واالضطرابات العصبية
مستحضرات صيدالنية لعالج ال َتلَيُّفٌ ال ِن ْق ِويّ واألورام النِ ْق ِويّة )المايلوما( وسرطان الدم
.)لوكيميا( واألورام اللمفاوية

57

Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
H.Lundbeck A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Ottiliavej 9500 valby Denmark

Goods/Services
pharmaceutical preparations and substances for the prevention
and treatment of disorders and diseases in, generated by or
acting on the central nervous system; pharmaceutical
preparations and wees acting on the central nervous system;
waeral nervous system stimulants; pharmaceutical preparations
and substances for the prevention and treatment of psychiatric
and neurological disorders and diseases; pharmaceutical
preparations and substances used for the prevention,
management and treatment of headaches, migraines, pain,
immune and inflammatory disorders and diseases;
preparations, substances, reagents and agents for diagnostic
and medical purposes

:تاريخ ايداع الطلب

اس/الندبيك ايه.اتش
دنمارك
شركة اجنبية

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

.الدنمارك، فالبي٩،٢٥٠٠ الشارع اوتيليافيج/المدينة

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 928413 -11190 city/street
Amman albarasneh /wasfi AL Tal
str.Alquds complex - nfl.5 office502
170797
Class
5

06/07/2020

5

شارع/الشارع عمان/ المدينة١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣ ب.ص
(الطابق الخامس رقم٢٢٤) مجمع القدس رقم/ وصفي التل
(٥٠٢)
الصنف
١٧٠٧٩٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 والعالج من االضطرابات واألمراض في الجھاز،المستحضرات الصيدالنيه والمواد للوقايه
العصبي المركزي أو المتولدة عنھا ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد التي تعمل
المستحضرات الصيدالنية. على الجھاز العصبي المركزي ؛ منشطات الجھاز العصبي المركزي
ومواد للوقاية والعالج من االضطرابات النفسية والعصبية واألمراض ؛ المستحضرات
الصيدالنية والمواد المستخدمة للوقاية من الصداع والصداع النصفي واأللم واالضطرابات
المناعية وااللتھابية واألمراض ومعالجتھا وعالجھا ؛ المستحضرات والمواد والكواشف
والعوامل لألغراض التشخيصية والطبية

58

Date of

08/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

emad abdallah younes
zayed
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/moqableen, P.O.Box:
420, 11593
Applicant for
P.O.Box 420 -11593 city/street
Correspondence
amman/moqableen
Trademark
170952
Class
5

Goods/Services
Antiseptics and sanitizer
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (covid, clean)if used separately from the mark

08/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عماد عبدﷲ يونس زايد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
الشارع/المدينة

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

الشارع/ المدينة١١٥٩٣ -٤٢٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٩٥٢

رقم العالمة التجارية

١١٥٩٣ ,٤٢٠:ب. ص، المقابلين/عمان

المقابلين/عمان
5

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المطھرات والمعقمات
(clean ,covid) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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Date of

09/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Health Time Company for
Medical Supplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Wasfi Altal street, P.O.Box: 6035,
11118

09/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

وقت الصحة للمستلزمات الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١٨ ,٦٠٣٥:ب. ص، شارع وصفي التل/ عمان

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

 وصفي التل/ عمان١١١٨ -٦٠٣٥ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 6035 -1118 Amman/ Wasfi altal
Correspondence
Trademark
170967
Class
5

Goods/Services
antiseptics

5

الصنف

١٧٠٩٦٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معقمات

60

Date of

اعالن الجريدة الرسمية

28/07/2020

al saif chemical
manufacturing company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman bayader wadi alsir, P.O.Box:
141537, 11814

28/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م0م0السيف للصناعات الكيماويه ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨١٤ ,١٤١٥٣٧:ب. ص،  بيادر وادي السير- عمان

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

 بيادر وادي السير-  عمان١١٨١٤ -١٤١٥٣٧ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 141537 -11814 amman bayader
Correspondence
wadi alsir
Trademark
170988
Class
5

5

الصنف

١٧٠٩٨٨

رقم العالمة التجارية

OXYKILL أوكسيكل
Goods/Services
antiseptics
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (OXYKILL)if used separately from the mark

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معقمات
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )اوكسيكل( بمعزل
عن العالمة
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Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Pall Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 25 Harbor Park Drive, Port Washington,
NY 11050, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170786
Class
6

Goods/Services
Porous alloys and metals, especially porous stainless steel;
semi-finished goods made of metal, including, ferrous and
nonferrous woven wire mesh sheet material, specifically alloys
of stainless steel, and rigidified woven wire mesh sheet material
suitable for the manufacture of porous aircraft parts such as
control surfaces for turbine afterburner line.

17/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بال كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

،١١٠٥٠  ان واي، بورت واشنطن، ھاربور بارك درايف٢٥
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
6
الصنف
١٧٠٧٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 سلع نصف جاھزة مصنوعة من،سبائك وفلزات مسامية وخاصة الفوالذ للصدأ المسامي
المعدن بما في ذلك مواد رقائقية )صفائح( شبكية سلكية منسوجة حديدية وغير حديدية
وخصوصا سبائك الفوالذ المقاوم للصدأ )ستانيلس( ومواد صفائح شبكات سلكية صلبة مالئمة
.لتصنيع أجزاء الطائرات المسامية مثل اسطح التحكم لخط احتراق التوربينات
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Date of

07/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

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

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

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

07/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  شارع مكة عمان،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
6
الصنف
١٧٠٩١١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

21/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة دماس لمواد البناء

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

المدينة/الشارع عمان -الوحدات  ،ص.ب,٦٢٠٧٣٠:
١١١١٨
ص.ب  ١١١١٨ -٦٢٠٧٣٠المدينة/الشارع عمان -الوحدات
١٧٠٧٤٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زرافيل وايادي معدنية لالبواب

21/06/2020

Date of

الصنف

6

Damas Company for
Material of Bulding
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman- Alwihdat, P.O.Box:
620730, 11118
Applicant for
P.O.Box 620730 -11118 city/street
Correspondence
amman- Alwihdat
Trademark
170745
Class
6

Goods/Services
Lock and hands for doors
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Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Breville Pty Limited
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 2G, 170 Bourke Road, Alexandria,
NSW 2015 - Australia
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170983
Class
7

7

Goods/Services
Aerated beverage making machines; Air-cooled condensers;
Apparatus for aerating beverages; Beverage preparation machines,
electromechanical; Blades for electric food processors; Bread
cutting machines; Can openers, electric; Centrifugal compressors;
Centrifugal fan condensers; Coffee grinders, other than handoperated; Components for machines and machine tools, grinding
machines, material handling machines, food processing machines,
chemistry processing machines and textile industry machines,
namely, sand, chemical and reverse osmosis filters; Compressors as
parts of machines, motors and engines; Crushers for kitchen use,
electric; Electric can openers; Electric cherry pit removing machines;
Electric coffee grinders; Electric flour sifters; Electric food blenders;
Electric food blenders; Electric food choppers; Electric food
grinders; Electric food grinders for domestic use; Electric food
preparation apparatus, namely, tumblers for marinating food;
Electric food processors; Electric food slicers; Electric fruit peelers;
Electric fruit presses; Electric fruit presses for household use;
Electric fruit squeezers for household purposes; Electric garlic
peeling machines; Electric graters; Electric hand-held mixers for
household purposes; Electric ice crushers; Electric juice extractors;
Electric juicers; Electric knife sharpeners; Electric knives; Electric
meat grinders; Electric milk frothers; Electric mixers; Electric pasta
makers for domestic use; Electric pasta makers for household
purposes; Electric pasta making machines; Electric pepper mills;
Electric pizza cutters; Electric vacuum food sealers for household
purposes; Electric vegetable peelers; Electric whisks for household
purposes; Electrical coffee grinders; Electrical juice extractors for
fruit; Electrical squeezers for fruit and vegetable; Food processors,
electric; Fruit core removing machines; Fruit presses, electric, for
household purposes; Grating machines for vegetables; Hand-held
electric-powered food processors; Heat exchangers being parts of
machines; Juice extractors, electric; Juice machines; Kitchen
grinders, electric; Kitchen machines, namely, electric standing
mixers; Knife grinding machines; Knives, electric; Machines, namely,
wine presses; Meat and food grinder attachments for electric mixers
for household use; Meat processing machines; Multi-purpose,
electric countertop food preparation apparatus, namely, a
combination meat tenderizer and marinator, for household use; Nonaerated beverage making machines; Pasta making machines,
electric; Pepper mills, other than hand-operated; Power-operated
coffee grinders; Power-operated meat grinders; Reciprocating
compressors; Soda-pop making machines; Tea processing
machines; Vegetable core removing machines; Vegetable grating
machines; Vegetable spiralizers, electric; Whisks, electric, for
household purposes

17/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريفيل بي تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

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

 ان اس دبليو، االسكندرية، بورك رود١٧٠ ،جي٢ سويت
 أستراليا،٢٠١٥
٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧٠٩٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 آالت, جھاز لتھوية المشروبات, مكثفات تبريد الھواء,آالت تصنيع المشروبات الغازية
 آالت تقطيع,[ شفرات لمعالجات أغذية ]كھربائية,كھروميكانيكية لتحضير المشروبات
 مكثفات مروحة الطرد, ضاغطات الطرد المركزي, فتاحات كھربائية للعلب,الخبز
 آالت, مكونات اآلالت والعدد اآللية, مطاحن قھوة بخالف التي تدار باليد,المركزي
 االت معالجة كميائية وآالت لصناعة, االت معالجة الطعام, آالت مناولة المواد,طحن
 ضاغطات كأجزاء, مرشحات تناضح عكسي,  كميائية, مرشحات رملية, وھي,النسيج
 فتاحات علب, مجارش كھربائية لالستخدام في المطبخ, المحركات والمكائن,من اآلالت
 مناخل طحين, مطاحن قھوة كھربائية, االت كھربائية إلزالة بذرة الكرز,كھربائية
, مطاحن طعام كھربائية, قطاعات طعام كھربائية, خالطات طعام كھربائية,كھربائية
 أقداح, وھي, أجھزة تحضير طعام كھربائية,مطاحن كھربائية لألغراض المنزلية
 مقشرات فواكة, مشرحات طعام كھربائية, معالجات طعام كھربائية,لتتبيل الطعام
, معاصر فواكه كھربائية لالستخدام المنزلي, معاصر فواكه كھربائية,كھربائية
 آالت بشر, االت تقشير الثوم الكھربائية,عصارات فواكه كھربائية لألغراض المنزلية
, مجارش ثلج كھربائية, خالطات كھربائية تحمل باليد لألغراض المنزلية,كھربائية
, مسنات سكاكين كھربائية, عصارات كھربائية,االت استخالص العصير الكھربائية
 خالطات, االت صنع رغوة الحليب كھربائية, مطاحن لحوم كھربائية,سكاكين كھربائية
 ماكينات صنع, ماكينات صنع المعكرونة الكھربائية لالستخدام المنزلي,كھربائية
 مطاحن فلفل, االت صنع المعكرونة الكھربائية,المكرونة الكھربائية لألغراض المنزلية
, سدادات تفريغ الھواء من الطعام كھربائية, قطاعات بيتزا كھربائية,كھربائية
 مطاحن قھوة, خفاقات كھربائية لألغراض المنزلية,مقشرات الخضار الكھربائية
 عصارات كھربائية, ماكينة استخالص العصير من الفواكة كھربائية,كھربائية
 معاصر, االت إزالة بذرة الفواكة,[ معالجات أغذية ]كھربائية,للخضراوات والفواكه
 معالجات طعام, آالت بشر أو خرط الخضروات,فواكه كھربائية لألغراض المنزلية
 مستخلصات عصير,[ مبادالت حرارية ]أجزاء آالت,محمولة باليد تعمل بالكھرباء
 خالطات, وھي،  آالت المطبخ, مطاحن مطبخ كھربائية, ماكينات عصير,كھربائية
, معاصر خمر, وھي, االت, سكاكين كھربائية, االت تجليخ السكاكين,كھربائية قائمة
 االت,قطع ملحقة بمطاحن اللحم والطعام للخالطات الكھربائية لالستخدام المنزلي
 وھو تركيبة من ھراسة, جھاز كھربائي لتحضير الطعام متعدد االغراض,معالجة اللحم
, االت تصنيع المشروبات غير الغازية,اللحوم وجھاز نقع اللحوم لالستخدام المنزلي
 مطاحن فلفل كھربائية لألغراض المنزلية ]بخالف التي تدار,االت تصنيع المعكرونة
 االت, ضاغطات ترددية, مطاحن لحوم تعمل بالطاقة, مطاحن قھوة تعمل بالطاقة,[باليد
 االت خرط, االت إزالة بذور الخضراوات, االت معالجة الشاي,صنع الصودا
 خفاقات كھربائية لألغراض, االت عمل الخضار بأشكال لولبية كھربائية,الخضراوات
.المنزلية
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Date of

07/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG
DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
170912
Class
7

07/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
7
الصنف
١٧٠٩١٢

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

07/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170913
Class
8

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

07/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
8
الصنف
١٧٠٩١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

تاريخ ايداع الطلب:

25/06/2020

اسم طالب التسجيل:

امجد فالح سليمان الفقيه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١١١٨

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

عمان -وسط البلد  ،ص.ب,٧١٢٣:

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٣المدينة/الشارع
البلد
١٧٠٩٢٩

25/06/2020

Date of

عمان -وسط
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكوى شعر .مملسات شعرء ماكنات حالقه،مالقط لتجعيد الشعر
ماكنات و مالقط إزالة الشعر  -أطقم العناية بأظافر  -أدوات نزع الشعر ,الكھربائية وغير
الكھربائية،شفرات ماكينات الحالقة  -مقصات الشعر لالستخدام الشخصي .الكھربائية وغير
الكھربائية

8

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 city/street:
Correspondence
Amman- Downtown
Trademark
170929
Class
8

Goods/Services
Hair iron, hair straitner, shaver , curling tongs -hair-removing
tweezers pedicure sets - depilation appliances, electric and nonelectric razor blades - hair clippers for personal use, electric and
non-electric
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تاريخ ايداع الطلب:

19/07/2020

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

شركة ذا جيليت كومباتي ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع  ١حديقة جيليت/بوسطن ماساتشوستش
/٠٢١٢٧الواليات المتحدة االمريكية  ،ص.ب,٥٣٣٥:
١١١٨٣
ص.ب  ١١١٨٣ -٥٣٣٥المدينة/الشارع الدوار الرابع٤٤-
ش فوزي الملقي
8
الصنف
١٧٠٩٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شفرات الحالقه ،شفرات ماكينات الحالقه  ,ادوات الحالقة  ,موزع شفرات الحالقة،خراطيش
تحتوي على شفرات الحالقه  .علب شفرات الحالقه ،جميعھا مصصمة لشفرات الحالقة و
تحتوي على شفرات الحالقه ،اجزاء و لوازم لجميع السلع المذكورة أعاله .

19/07/2020

Date of

Applicant Name:
The Gillette Company LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:One Gillette park/Boston
Massachusetts02127/USA, P.O.Box: 5335,
11183
Applicant for
P.O.Box 5335 -11183 city/street 44
Correspondence
ALMul`i str.fourth cricle
Trademark
170909
Class
8

Goods/Services
Razors and razor blades, shaving instruments , dispensers,
Prettes and cartridges, all containing blades; parts and Fitting
ttings for all aforesaid goods.
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Date of

24/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Arla Foods amba
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address S?nderh?j 14, 8260 Viby J, Denmark

:تاريخ ايداع الطلب

آرال فودز اي ام بي اي
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدانمارك، فيبي جيه٨٢٦٠ ،١٤ سوندرھوج

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170819
Class
9

24/11/2019

9

Goods/Services
Scientific, research, navigation, surveying, photographic,
cinematographic, audio-visual, optical, weighing, measuring,
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling the distribution or use of electricity; apparatus and
instruments for recording, transmitting, reproducing or processing
sound, images or data; recorded and downloadable media, computer
software, blank digital or analogue recording and storage media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
devices; computers and computer peripheral devices; diving suits,
divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and
swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater
swimming; fire-extinguishing apparatus; recorded content; electronic
publications; electronic publications in the field of food, beverages,
cooking, nutrition, health, medical advice, training, sport, culture,
education, entertainment; downloadable publications in the field of
food, beverages, cooking, nutrition, health, medical advice, training,
sport, culture, education, entertainment; downloadable electronic
newsletters; software; software applications for finding, uploading,
and sharing cooking recipes.
Priority claim: Claim Country: LB
Claim No.: 193178
Claim Date: 09/07/2019
The registration of this trademark should be in brown, black, orange,
yellow, green, blue and white colors according to the print filed with
the application.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word " "مطبخwhenever appearing differently
or separately from the mark.

الصنف

١٧٠٨١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخاصة، األجھزة والعدد المالحية، أجھزة وعدد البحث،األجھزة والعدد العلمية
، البصرية، السمعية والبصرية، السينماتوغرافيه، الفوتوغرافية،بمسح األراضي
 انقاذ، التفتيش، التجريب، الكشف، ارسال االشارات، القياس،اجھزة وعدد الوزن
 تنظيم او، تراكم، تحويل، تشغيل،الحياة والتعليم؛ األجھزة والعدد الخاصة بوصل
 استنساخ او، ارسال،ضبط توزيع أو استعمال الكھرباء؛ أجھزة وادوات لتسجيل
 برمجيات، الصور او البيانات؛ الوسائط المسجلة والقابلة للتحميل،معالجة الصوت
 وسائط تخزين وتسجيل فارغة رقمية او مماثلة؛ آليات األجھزة التي تعمل،الكمبيوتر
 اآلالت الحاسبة؛ كمبيوترات واجھزة،بوضع قطعة نقد معدني فيھا؛ مسجالت النقد
 لقطات، سدادات االذن للغطاسين، اقنعة الغطاسين،الكمبيوتر الطرفية؛ بذالت الغوص
 اجھزة التنفس للسباحة تحت الماء؛، قفازات للغطاسين،االنف للغطاسين والسباحين
أجھزة إطفاء الحرائق؛ محتوى مسجل؛ منشورات الكترونية؛ منشورات الكترونية
، التدريب، المشورة الطبية، الصحة، التغذية، الطھي، المشروبات،في مجال الطعام
 منشورات قابلة للتحميل في مجال، الترفيه والتسلية، التربية، الثقافة،الرياضة
، الرياضة، التدريب، المشورة الطبية، الصحة، التغذية، الطھي، المشروبات،الطعام
 نشرات اخبارية الكترونية قابلة للتحميل؛، الترفيه والتسلية، التربية،الثقافة
 وتقاسم وصفات الطبخ، تحميل،برمجيات؛ تطبيقات برمجيات اليجاد

LB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٩٣١٧٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٩ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البني واألسود والبرتقالي واألصفر
.واألخضر واألزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة مطبخ عندما تظھر
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

31/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Shenzhen WK Technology
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1F,A2 Building, Mingjun Industrial Park,
Xinshi Community, Dalang Road, longhua
area, Shenzhen, China

Goods/Services
cases for smartphones,smartwatches,time recording apparatus,
theft prevention installations, electric, scales, electronic pens
[visual display units] ,camcorders,headphones ,optical
lenses,spectacles / eyeglasses,protective films adapted for
computer screens,stands for photographic apparatus
,connected bracelets [measuring instruments],USB flash
drives,selfie sticks [hand-held monopods],cameras
[photography],rulers [measuring instruments],protective films
adapted for smartphones,covers for smartphones.

:تاريخ ايداع الطلب

.  إل تي دي،.شنزھن دبليو كيه تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 زنشي، مينغجون إندست﷼ بارك،  بيلدينغ٢  أيه، إف١
 الصين، شنزھين،  لونغھوا إيريا،  داالنغ رود، كوميونيتي
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكرية ص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
170707
Class
9

31/12/2019

9

الصنف

١٧٠٧٠٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،أجھزة كھربائية لمنع السرقة،أجھزة تسجيل الزمن،ساعات ذكية،صناديق للھواتف الذكية
عدسات،سماعات األذن،كاميرات فيديو،[أقالم إلكترونية ]وحدات عرضْ بصري،موازين
مناصب ألجھزة،أغشية واقية مخصصة لشاشات الكمبيوتر، نظارات/ نظارات،بصرية
مشغالت ومضية للنواقل المتسلسلة،[أساور موصولة ]أدوات قياس،التصويرالفوتوغرافي
 كاميرات،[عصي التصوير الذاتي ]عصي طويلة تحمل باليد،(USB) المشتركة
، أغشية واقية مخصصة للھواتف الذكية،[مساطر ]أدوات قياس،[]للتصويرالفوتوغرافي
.أغطية للھواتف الذكية

71

تاريخ ايداع الطلب:

21/01/2020

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

اينرجايزر براندز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/01/2020

Date of

 ٥٣٣ماريفيل يونيفيرسيتي درايف ،سانت لويس ،ميسوري
 ،٦٣١٤١الواليات المتحدة االميركية

Applicant Name:
Energizer Brands, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 533 Maryville University Drive St. Louis,
Missouri 63141 USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٩٢٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاريات؛ الخاليا والبطاريات الجا ّفة؛ بطاريات قابلة للشحن؛ البطاريات الكھربائية ،خاليا
التخزين الكھربائية ،مولدات كھروكيميائية ،بطاريات تخزين قابلة للشحن ،ملحقات البطارية،
تحديدا :شواحن البطاريات وكوابل التقوية.

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170922
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Batteries; Dry cells and batteries; Rechargeable batteries
electric batteries, electric storage cells, electrochemical
generators, rechargeable storage batteries, battery accessories,
namely battery chargers and booster cables.
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Date of

10/02/2020

Applicant Name:

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
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
170979
Class
9

Goods/Services
AVN (Audio Video Navigation) software for in-vehicle simple
payments; AVN (Audio Video Navigation) for vehicles with invehicle simple payment function; secure terminals for in-vehicle
electronic transactions; computer firmware for in-vehicle simple
payment platforms; smart phone application (software) for invehicle simple payments; remote control apparatus for invehicle simple payments; computer software for in-vehicle
simple payments; smart phone application (software)
connectable to in-vehicle systems; computer programs for
simple payments through in-vehicle AVN (Audio Video
Navigation); apparatus for processing in-vehicle electronic
payments; smart phone application (software) allowing invehicle use of and simple payment for fuelling, parking,
tollgates, food and drink, and various other stores; computer
software allowing the in-vehicle use of and simple payment for
fuelling, parking, tollgate, garage, food and drink, and various
other stores; terminals for electronic transaction with built in
cars; computer e-commerce software.
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.

10/02/2020

: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
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٧٠٩٧٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
AVN ، )نظام مالحة صوتية مرئية( للمدفوعات البسيطة داخل المركبةAVN برمجيات
 محطات آمنة،)نظام مالحة صوتية مرئية( للمركبات ذات وظيفة الدفع البسيطة داخل المركبة
 البرامج الثابتة للحاسوب ألنظمة الدفع البسيطة داخل،للمعامالت اإللكترونية داخل المركبة
 أجھزة التحكم، تطبيق الھاتف الذكي )البرمجيات( للمدفوعات البسيطة داخل المركبة،المركبة
 برمجيات الحاسوب للمدفوعات البسيطة داخل،عن بعد للمدفوعات البسيطة في داخل المركبة
، تطبيق الھاتف الذكي )البرمجيات( الذي يمكن توصيله باألنظمة داخل المركبة،المركبة
 )نظام مالحة صوتية مرئية( داخلAVN برامج الحاسوب للمدفوعات البسيطة من خالل
 تطبيق الھاتف الذكي، أجھزة لمعالجة المدفوعات اإللكترونية داخل المركبة،المركبة
)البرمجيات( الذي يسمح باالستخدام في داخل المركبة والدفع البسيط للتزود بالوقود
 برمجيات،ومواقف السيارات وبوابات الخروج والطعام والشراب والعديد من المتاجر األخرى
الحاسوب التي تسمح باالستخدام في داخل المركبة والدفع البسيط للتزود بالوقود ومواقف
،السيارات وبوابات الخروج والكراجات والطعام والشراب والعديد من المتاجر األخرى
 برمجيات الحاسوب للتجارة،محطات للمعامالت اإللكترونية مع الدمج )المدمجة( في السيارات
.اإللكترونية

( إذاPAY)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

24/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
north fort for websites
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Radi Annab St, P.O.Box: 788,
11953
Applicant for
P.O.Box 788 -11953 Amman - Radi Annab
Correspondence
St
Trademark
171005
Class
9

Goods/Services
Downloadable smartphone application for the purpose of selling
food supplies and cleaning supplies
The registration of this trademark does not give the owner the
exclusive right to use the(Dookan &General painting)separately
from the mark

9

24/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة حصن الشمال للمواقع االلكترونية
االردن
 م.  م.ذ
١١٩٥٣ ,٧٨٨:ب. ص، شارع راضي عناب- العاصمة

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

شارع راضي عناب-  العاصمة١١٩٥٣ -٧٨٨ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٧١٠٠٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطبيقات ھواتف ذكية قابلة للتنزيل لغايات بيع مواد تموينية ومواد تنظيف
(ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )دكان والرسم العام
بمعزل عن العالمه
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170873
Class
9

26/02/2020

9

الصنف

١٧٠٨٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

75

Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170838
Class
9

26/02/2020

9

الصنف

١٧٠٨٣٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات القابلة للتنزيل على شكل تطبيق جھاز نقال لتزويد معلومات في مجاالت
.المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت الصحة والعافية
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170859
Class
9

26/02/2020

9

الصنف

١٧٠٨٥٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

77

Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Downloadable software in the nature of a mobile application for
providing information on pharmaceuticals, medicines, medical
devices, health and wellness.
The registration of this trademark should be limited in colour
pink according to the printfiled with the application

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170877
Class
9

27/02/2020

9

الصنف

١٧٠٨٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات القابلة للتنزيل على شكل تطبيق جھاز نقال لتزويد معلومات في مجاالت
.المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت الصحة والعافية
.ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون الزھري ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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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
Applicant for
P.O.Box 3064 -11190 (Abdali,Rafeeq Hariri
Correspondence
St.(1
Trademark
170754
Class
9

Goods/Services
Computer Software, recorded for providing financial and
banking services Computer programs (downloadable software)
for providing financial and banking services Smartphones
applications for providing financial and banking services

9

04/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

االھلي للتكنولوجيا المالية المساھمه الخاصة المحدودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة
١١١٩٠ ,٣٠٦٤:ب. ص، (١) جادة رفيق الحريري، العبدلي

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

(١) جادة رفيق الحريري،  العبدلي١١١٩٠ -٣٠٦٤ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٧٠٧٥٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

برمجيات كمبيوتر مسجلة لتقديم الخدمات المالية والبنكية
برامج كمبيوتر )برمجيات قابلة للتنزيل( لتقديم الخدمات المالية والبنكية
تطبيقات ھواتف ذكية لتقديم الخدمات المالية والبنكية
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amazon Technologies,
Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 410 Terry Avenue N, Seattle, Washington
98109, United States of America

Goods/Services
Computers; computer peripheral devices; computer hardware;
computer hardware for use in taking measurements;
multifunctional electronic devices for displaying, measuring,
and uploading to information to the Internet; computer hardware
for use in taking electrocardiograms; personal digital
assistants; electronic personal organizers; electronic notepads;
computer software for monitoring, processing, displaying,
storing and transmitting data; digital electronic devices for
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing
text, data, audio, image and video files; sensors for scientific
use; digital electronic devices comprised primarily of software
for alerts, messages, emails, and reminders, and for recording,
organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and receiving
text, data, and digital files and display screens; computer
software for alerts, messages, emails, and reminders, and for
recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing,
and receiving text, data, and digital files.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78628
Claim Date: 12/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩٨١٠٩  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان٤١٠
المتحدة األمريكية
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
170712
Class
9

12/03/2020

9

الصنف

١٧٠٧١٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجزاء، أجزاء الحاسوب التشغيلية، االجھزة الطرفية الخاصة بالحواسيب،الحواسيب
 األجھزة االلكترونية متعددة الوظائف لعرض،الحاسوب التشغيلية المستخدمة الخذ القياسات
 أجزاء الحاسوب التشغيلية لالستخدام في أخذ،وقياس وتحميل المعلومات على شبكة االنترنت
 دفاتر مالحظات، المفكرات االلكترونية الشخصية، المساعدات الرقمية الشخصية،رسوم القلب
 األجھزة، برامج الحاسوب لمراقبة ولمعالجة وعرض وحفظ وارسال البيانات،االلكترونية
اإللكترونية الرقمية لتسجيل وتنظيم وارسال والتالعب بـ ومراجعة النصوص والبيانات
 األجھزة اإللكترونية، أجھزة االستشعار لالستعمال العلمي،والصوت والصورة وملفات الفيديو
الرقمية المكونة بشكل أساسي من برامج لالنذارات والرسائل والبريد االلكتروني والتنبيھات
ولتسجيل وتنظيم وارسال والتالعب بـ ومراجعة واستقبال النصوص والبيانات والملفات
 برامج الحاسوب لالنذارات والرسائل والبريد االلكتروني،الرقمية ولشاشات العرض
والتنبيھات ولتسجيل وتنظيم وارسال والتالعب بـ ومراجعة واستقبال النص والبيانات
.والملفات الرقمية

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٦٢٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/١٢ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

ريزن اينيرجي كو ،.لمتد
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Risen Energy Co., Ltd
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tashan Industrial Zone, Meilin Street,
Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China,

طاشان انداست﷼ زون ،ميلين ستريت ،نينجھاي ،نينغبو،
زيجانج ،الصين
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٧٠٧٤٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بطاريات شمسية؛ صفائح للبطاريات؛ أجھزة شحن البطاريات؛ خاليا غلفانية؛ البطاريات
كھربائية؛ المراكمات الكھربائية؛ خاليا كھربائية ضوئية؛ انودات؛ كاثودات؛ الواح شمسية
إلنتاج الكھرباء.

30/04/2020

Date of

9

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
170742
Class
9

Goods/Services
Solar batteries; plates for batteries; battery chargers; galvanic
cells; batteries, electric; accumulators, electric; photovoltaic
cells; anodes; cathodes; solar panels for the production of
electricity.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

تشانغتشو ھواوي باور سوبالي تيكنولوجي كو ،.لمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Zhangzhou Huawei Power
supply Technology Co.,
Ltd.

انداست﷼ زون ،ليو تاون ،يونشياو كاونتي ،تشانغتشو ،الصين

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٧٠٧٤٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المراكمات الكھربائية للمركبات؛ صفائح للبطاريات؛ أجھزة شحن البطاريات؛ خاليا غلفانية؛
بطاريات شمسية؛ البطاريات الكھربائية؛ بطاريات ذات جھد عالي؛ المراكمات الكھربائية؛
بطاريات لإلضاءة؛ أجھزة شحن للمراكمات الكھربائية.

30/04/2020

9

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Industrial Zone, Lieyu Town, Yunxiao
County, Zhangzhou, China,
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
170740
Class
9

Goods/Services
Accumulators, electric, for vehicles; plates for batteries; battery
chargers; galvanic cells; solar batteries; batteries, electric; high
;tension batteries; accumulators, electric; batteries for lighting
chargers for electric accumulators.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

جوانجزھو يزھي الكترونيك تكنولوجي كو ،.لمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

30/04/2020
Guangzhou Yizhi
Electronic Technology Co.
,Ltd.

Date of

Applicant Name:

 ٢٦ايه/١٤ ،اف ،رقم  ،٥٥اكس أي دي أي اي ار ام ايه ار
دي ،مقاطعة ليوان ،جوانجزھو ،الصين ،

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 26A,14/F,No.55,XiDiErMa Rd,Liwan Dist.,
Guangzhou China

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٧٠٧٤١

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
170741
Class
9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة ملحقة بالحاسوب وعلى وجه التحديد مشغالت أقراص ،الشاشات ،لوحات المفاتيح،
فأرة الحاسوب ،مكبرات صوت  ،الطابعات ،الماسحات الضوئية ،أجھزة التحكم عن بعد،
أجھزة العرض ،المعالجات المشتركة ،أجھزة المودم ،محركات األقراص الثابتة ومحركات
األقراص المضغوطة للقراءة  /الكتابة ومحركات قراءة  /كتابة الفيديو الرقمي ،محركات
األقراص الضوئية؛ ھوائيات؛ األغشية الواقية المعدة للھواتف الذكية؛ سماعات الرأس؛
مھايئات كھربائية؛ كبالت كھربائية؛ أجھزة شحن للمراكمات الكھربائية؛ حافظات للھواتف
الذكية؛ أغطية للھواتف الذكية؛ مناصب معدة ألجھزة الحاسوب المحمولة؛ مناصب ألجھزة
التصوير الفوتوغرافي؛ مناصب دوارة معدة ألجھزة الكمبيوتر؛ مشغالت ومضية للنواقل
التسلسلية العالمية ) (USB؛ أجھزة ذاكرات كمبيوتر؛ صناديق فرعية )كھربائية(؛ أجھزة
معالجة البيانات؛ محوالت الناقل التسلسلي العالمي )(USB

9

Goods/Services
Computer peripheral devices, particularly disc drives, monitors,
keyboards, mouses, speakers, printers, scanners, remote
control devices, projectors, co-processors, modems, hard disk
drives, CD read/write drives, digital video read/write drives,
optical drives; aerials; protective films adapted for
;smartphones; headphones; electrical adapters; cables, electric
;chargers for electric accumulators; cases for smartphones
covers for smartphones; stands adapted for laptops; stands for
photographic apparatus; swivelling stands adapted for
;computers; USB flash drives; computer memory devices
branch boxes [electricity]; data processing apparatus; USB
adapters.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

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

االردن
ذ .م .م
المدينة  /الشارع المدينة المنورة  ،ص.ب١١٩٤١ ,١٩١٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤١ -١٩١٤المدينة  /الشارع المدينة المنورة

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٦٢

26/05/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيق ھواتف ذكيه قابل للتنزيل يسھل عمليات الشراء عن طريق االنترنت وشحن ارصدة
بمختلف فئاتھا وبطاقات األلعاب

9

& Modern scientific
Electronic company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street : Amman / Al Munawara,
P.O.Box: 1914, 11941
Applicant for
P.O.Box 1914 -11941 city/street : Amman /
Correspondence
Al Munawara
Trademark
170962
Class
9

Goods/Services
Downloadable mobile application facilitates online purchases
and charging of various kinds of balances and game cards

84

Date of

01/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

noor aqamar for
investment and art
production
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city / street amman/ swifiya, P.O.Box:
194, 13134
Applicant for
P.O.Box 194 -13134 city / street amman/
Correspondence
swifiya
Trademark
170869
Class
9

Goods/Services
mobile application software for house maintenance
The registration of this trademark should be limited in colour
orange and black according to the printfiled with the application

9

01/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نور االقمار لالستثمار واالنتاج والتوزيع الفني

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١٣١٣٤ ,١٩٤:ب. ص،  الصويفية/ الشارع عمان/المدينة

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

 الصويفية/ الشارع عمان/ المدينة١٣١٣٤ -١٩٤ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٧٠٨٦٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برنامج تطبيق ھواتف ذكيه لخدمات الصيانه المنزلية
ا ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون البرتقالي واالسود وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

01/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نور األقمار لالستثمار واإلنتاج والتوزيع الفني

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

االردن
ذ .م  .م
عمان  ،الصويفية  ،ص.ب١٣١٣٤ ,١٩٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٣١٣٤ -١٩٤عمان  ،الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧٠٨٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيقات بواسطة الھاتف النقال لتوجيه المركبات

الصنف

01/06/2020

Date of

Applicant Name:

Noor Aqmar for
Investment and Art
Production
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman /swifiya , P.O.Box: 194, 13134

9

Applicant for
P.O.Box 194 -13134 amman /swifiya
Correspondence
Trademark
170805
Class
9

Goods/Services
Mobile applications to guide vehicles
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Date of

07/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170914
Class
9

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

07/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
9
الصنف
١٧٠٩١٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

تاريخ ايداع الطلب:

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ايھاب محمود اسعد الصعبي

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع
١١١١٨

07/07/2020

Date of

Applicant Name:

Ihab Mahmoud Assad ALSa'bi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman- Tlaa AlAli, P.O.Box:
7123, 11118

عمان -تالع العلي  ،ص.ب,٧١٢٣:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٣المدينة/الشارع

عمان -تالع العلي

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٢٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مفابس كھربائية« المفابس والمالمسات األخرى )الوصلالت الكھربائية(  -مفاتيح قطع
الدارات الكھربائيه  -محوالت ]كھربائية[ طرفيات توصيل ]كھربائية[  -الموصالت,
الكھربائية -أجھزة التنظيم؛ الكھربائية  -المحوالت؛ الكھربائية  -المفاتيح  ,الكھربائية
الوصالتء الكھربائية  -محوالت التيارات )كھربائية(

9

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 city/street AmmanCorrespondence
Tlaa AlAli
Trademark
170928
Class
9

Goods/Services
sockets, plugs and other contacts [electric connections] - circuit
]breakers - transformers {electricity]-terminals [electricity
conductors, electric - regulating apparatus, electric - converters,
electric - switches, electric -connections, electric inverters
][electricity
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Modern
scientific&Electronic
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman/Mobile ALMunawara
street , P.O.Box: 1914, 11941
Applicant for
P.O.Box 1914 -11941 city/street
Correspondence
:Amman/Mobile ALMunawara street
Trademark
170963
Class
9

Goods/Services
Downloadable mobile application facilitates online purchases
and charging of various kinds of balances and game cards

9

الصنف

14/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص، الشارع/المدينة

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

الشارع/ المدينة١١٩٤١ -١٩١٤ ب.اص

عنوان التبليغ

١٧٠٩٦٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطبيق ھواتف ذكيه قابل للتنزيل يسھل عمليات الشراء عن طريق االنترنت وشحن ارصدة
بمختلف فئاتھا وبطاقات األلعاب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

صقر نصر احمد الذيابات

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

االردن
مؤسسة
اربد  /شارع االمير حسن  ،ص.ب٢١٤١٠ ,١٩٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢١٤١٠ -١٩٧اربد  /شارع االمير حسن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٥٠

26/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عدسات نظارات  ,إطارات النظارات  ,علب النظارات  ,النظارات الشمسية،تطبيقات برمجيات
الحاسوب القابلة للتحميل ،تطبيق عبر االنترنت ممكن تنزيله بغرض تسويق األحذية وااللبسة
واإلكسسوارات وبضائع أخرى

SAQER NASEER AHMED
AL-THEUABAT
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid/prince Hassan srt, P.O.Box: 197,
21410

9

Applicant for
P.O.Box 197 -21410 irbid/prince Hassan
Correspondence
srt
Trademark
170750
Class
9

Goods/Services
sunglasses , cases spectacle , frames spectacle , lenses
spectacle, downloadable mobile /software application ,online
application for the purposes of marketing shoes, clothes,
accessories and other goods
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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
١٧٠٨٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات ؛ برامج الحاسوب لتطوير التركيبات.

الصنف

06/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170809
Class
9

Trademark

Goods/Services
Software; computer programs for developing formulations.
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Date of

06/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
GOTO Kanetaka
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-76-9, Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 1140023 JAPAN

:تاريخ ايداع الطلب

جوتو كانيتاكا
يابان
شركة اجنبية

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

٠٠٢٣ – ١١٤  طوكيو،  كيتا – كو،  تاكينوجاوا، ١-٧٦-٩
. اليابان

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170854
Class
10
10
الصنف
١٧٠٨٥٤

Applicant for
Correspondence
Trademark

06/02/2020

Goods/Services
Esthetic massage apparatus for commercial use, medical
apparatus having a function of generating electric potential for
treating a patient, electric massage apparatus for household
purposes.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جھاز طبي لديه وظيفة توليد الطاقة الكھربائية,جھاز تدليك تجميلي لالستخدام التجاري
 جھاز تدليك كھربائي لألغراض المنزلية,لعالج المريض
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170872
Class
10

26/02/2020

10

الصنف

١٧٠٨٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األدوات واألجھزة والمعدات الجراحية والطبية؛ وتحديداً أجھزة الحقن الدوائي وأجھزة
االستنشاق وغرسات منع الحمل؛ وسائل منع الحمل وأجھزة حقن السوائل الطبية واإلبر
.لالستخدام الطبي
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170850
Class
10

26/02/2020

10

الصنف

١٧٠٨٥٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األدوات واألجھزة والمعدات الجراحية والطبية؛ وتحديداً أجھزة الحقن الدوائي وأجھزة
االستنشاق وغرسات منع الحمل؛ وسائل منع الحمل وأجھزة حقن السوائل الطبية واإلبر
.لالستخدام الطبي
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170853
Class
10

26/02/2020

10

الصنف

١٧٠٨٥٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األدوات واألجھزة والمعدات الجراحية والطبية؛ وتحديداً أجھزة الحقن الدوائي وأجھزة
االستنشاق وغرسات منع الحمل؛ وسائل منع الحمل وأجھزة حقن السوائل الطبية واإلبر
.لالستخدام الطبي

95

Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Surgical and medical apparatus, devices and instruments;
namely, pharmaceutical injectors, inhalers, and contraceptive
implants.; contraception apparatus, medical fluid injectors,
needles for medical use.
The registration of this trademark should be limited in colour
pink according to the printfiled with the application

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170878
Class
10

27/02/2020

10

الصنف

١٧٠٨٧٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األدوات واألجھزة والمعدات الجراحية والطبية؛ وتحديداً أجھزة الحقن الدوائي وأجھزة
االستنشاق وغرسات منع الحمل؛ وسائل منع الحمل وأجھزة حقن السوائل الطبية واإلبر
.لالستخدام الطبي
.ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون الزھري ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

07/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Ningbo Runyes Medical
Instrument Co.,Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 456, Tonghui Road, Jiangbei
Investment & Pioneering Park C, Ningbo,
China, P.O.Box: 3308, 11181
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
170743
Class
10

Goods/Services
Medical apparatus and instruments; dental apparatus and
instruments; X-ray apparatus for medical purposes; feeding
bottles; orthopaedic articles; artificial teeth; dentists' armchairs;
mirrors for dentists; dental apparatus, electric; beds specially
made for medical purposes.

07/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 لمتد،.نينغبو رانيز ميديكال انسترومنت كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 جيانغبيه انفيستمنت& بايونيرنج بارك، تونغوي رود،٤٥٦ رقم
١١١٨١ ,٣٣٠٨:ب. ص،  الصين، نينغبو،سي

10

-٣٣٠٨ ب.مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص
 عمان١١١٨١
الصنف
١٧٠٧٤٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة وأدوات طبية؛ أجھزة وأدوات طب األسنان؛ أجھزة األشعة السينية لالستخدامات
الطبية؛ زجاجات رضاعة؛ أدوات التجبير؛ أسنان اصطناعية؛ مقاعد تستخدم لطب األسنان؛
. كھربائية؛ أسرً ة خاصة مصنوعة لغايات طبية،مرايا ألطباء األسنان؛ أجھزة طب األسنان
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الفيحاء للصناعات البالستيكية

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/سحاب /مدينة الملك عبدﷲ الثاني الصناعية ،
ص.ب١١١١٨ ,١١٨٠:
ص.ب  ١١١١٨ -١١٨٠عمان/سحاب /مدينة الملك عبدﷲ
الثاني الصناعية
10
الصنف
١٧٠٧٥٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اوراق اقنعة للطاقم الطبي،رقائق طبية)لمره واحده( ,اغطية للراس والقدم لالستخدام الطبي,
طواقي للجراحة

08/06/2020

Date of

Applicant Name:

al fyhaa for plastic
industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ sahab, P.O.Box: 1180, 11118

Applicant for
P.O.Box 1180 -11118 amman/ sahab
Correspondence
Trademark
170755
Class
10

Goods/Services
medical sheets (one use), face masks for medical use (one
use),clothing headgear and footwear for medical personal and
patients surgical caps
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تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2020

اسم طالب التسجيل:

مازوري للتجاره العامه

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/07/2020

Date of

Applicant Name:

عمان  ,تالع العلي /شارع وصفي التل  ،ص.ب,١٤٣:
١١٩٥٣

MAZURI GENERAL
TRADING
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Wasfi Al Tal Street, Tla Al Ali, P.O.Box:
143, 11953

عمان  ,تالع العلي /شارع وصفي التل  ،ص.ب,١٤٣:
١١٩٥٣
الصنف
١٧٠٩٨١

Applicant for
P.O.Box 143 -11953 Wasfi Al Tal Street,
Correspondence
Tla Al Ali
Trademark
170981
Class
10

10

مازوري بلس MAZURI PLUS
من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطانيات ،الكھربائية ،للغايات الطبية ,مالءات سحب ألسرة المرضى ,مخدات ھوائية لغايات
طبية

Goods/Services
blankets, electric, for medical purposes, draw-sheets for sick
beds, air pillows for medical purposes
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2018

اسم طالب التسجيل:

جبر صادق يوسف عبد ﷲ

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jabr Sadiq Yusuf
Abdullah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - Jabal Amman - St Ziyad Bnabih,
P.O.Box: 3295, 13111

عمان  -جبل عمان  -ش زياد بن ابيه  ،ص.ب,٣٢٩٥:
١٣١١١
ص.ب  ١٣١١١ -٣٢٩٥عمان  -جبل عمان  -ش زياد بن ابيه
١٧٠٨٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شعاله الفحم الكھربائية

14/01/2018

Date of

الصنف

11

Applicant for
P.O.Box 3295 -13111 Amman - Jabal
Correspondence
Amman - St Ziyad Bnabih
Trademark
170891
Class
11

Goods/Services
Flaming torch electric
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Date of

07/01/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Ehab Hasan Ibrahem
Salem

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 22255, 11123

Applicant for
P.O.Box 22255 -11123 amman
Correspondence
Trademark
170935
Class
11

Goods/Services
air cooling apparatus,fans parts of aor-conditiong installations,
coils parts of distiling , heating or cooling installations, cooling
installations and machines, refrigerators
The registration of this trademark does not give the owner the
exclusive right to use the(smart line)separately from the mark

11

الصنف

07/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ايھاب حسن ابراھيم سالم

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
١١١٢٣ ,٢٢٢٥٥:ب. ص، عمان

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

 عمان١١١٢٣ -٢٢٢٥٥ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٩٣٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اللفائف) قطع تجھيزات,مراوح اجزاء من تجھيزات تكييف الھواء,أجھزة تكييف الھواء
 الثالجات,التقطير او التدفئة او التبريد( منشات واالت تبريد
(smart line) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

21/01/2020

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

اينرجايزر براندز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/01/2020

Date of

 ٥٣٣ماريفيل يونيفيرسيتي درايف ،سانت لويس ،ميسوري
 ،٦٣١٤١الواليات المتحدة االميركية

Applicant Name:
Energizer Brands, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 533 Maryville University Drive St. Louis,
Missouri 63141 USA

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٩٢١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معدات اإلضاءة؛ أجھزة وتجھيزات اإلضاءة ،المصابيح الكاشفة ،الفوانيس الكھربائية،
مصابيح الرأس المحمولة ،بما في ذلك المصابيح ،األسالك الشعرية للمصابيح ،المصابيح
القوسية؛ أنابيب التفريغ الكھربائية لإلنارة؛ أغطية المصابيح؛ زجاجات مصابيح؛ دعامات
تعليق المصابيح؛ عاكسات ضوء المصابيح؛ مظالت مصابيح؛ مصابيح اإلضاءة واألنابيب
الفلورسنتية؛ مقابس األضواء الكھربائية؛ المشاعل.

11

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170921
Class
11

Trademark

Goods/Services
Lighting equipment; lighting apparatus and installations,
Flashlights, electric lanterns, portable headlamps, including
lamps, filaments for lamps, arc lamps; electric discharge tubes
for lighting; lamp casings; lamp glasses; lamp hanging
supports; lamp reflectors; lamp shades; light bulbs and
fluorescent tubes; sockets for electric lights; torches.
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Date of

06/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
GOTO Kanetaka
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-76-9, Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 1140023 JAPAN

:تاريخ ايداع الطلب

جوتو كانيتاكا
يابان
شركة اجنبية

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

٠٠٢٣ – ١١٤  طوكيو،  كيتا – كو،  تاكينوجاوا، ١-٧٦-٩
. اليابان

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170847
Class
11
11
الصنف
١٧٠٨٤٧

Applicant for
Correspondence
Trademark

06/02/2020

Goods/Services
ice-cooling refrigerators for industrial purposes, ice-cooling
refrigerators for house hold purposes, water purifiers for
household use, Drying apparatus for foodstuffs, drying
apparatus for foodstuffs for household purposes, refrigerators
for industrial and household purposes, refrigerated containers
and freezer containers, Electric potential generator used in
refrigerators or freezers, freezing machines and apparatus for
industrial and household purposes, cooking apparatus and
installations for commercial use, water purifying apparatus,
water ionizers, electric fryers having an electric potential
generator for preventing oil from degradation for industrial
purposes., pre-fabricated refrigerators and pre-fabricated
freezers, non-electric cooking heaters for household purposes,
cooking apparatus for oil frying, Refrigerators having an electric
potential generator; Freezers having an electric potential
generator

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجھزة تنقية, ثالجات تبريد الثلج لألغراض المنزلية,ثالجات تبريد الثلج لألغراض الصناعية
 جھاز تجفيف للمواد الغذائية, جھاز تجفيف للمواد الغذائية,المياه لالستخدام المنزلي
, حاويات مبردة وحاويات مجمدات, ثالجات ألغراض صناعية ومنزلية,لألغراض المنزلية
 آالت وأجھزة التجميد لألغراض,مولد جھد كھربائي يستخدم في الثالجات أو المجمدات
 مؤينات, أجھزة لتنقية الماء, أجھزة ومنشآت للطبخ لالستخدام التجاري,الصناعية والمنزلية
 مقالي كھربائية ذات مولد جھد كھربائي لمنع الزيت من,المائية
 سخانات طھي غير كھربائية, ثالجات جاھزة ومجمدات جاھزة,التدھور لألغراض الصناعية
 ثالجات ذات مولد جھد كھربائي ؛ مجمدات ذات, جھاز طبخ للقلي بالزيت,لألغراض المنزلية
مولد الجھد الكھربائي
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Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Pall Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 25 Harbor Park Drive, Port Washington,
NY 11050, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170785
Class
11

Goods/Services
Filters for removing contaminants from process fluids, filter
elements for removing contaminants from process fluids, filter
housings for removing contaminants from process fluids, filter
assemblies for removing contaminants from process fluids and
membrane filters for removing contaminants from process
fluids and parts therefor for fluids, lightning, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water
supply apparatus and sanitary installations; fluid pumps,
sewage treatment, disposal and water clarification apparatus;
demineralizers and water conditioners and valves therefor; filter
housings; filter assemblies having relieve valves; filter vortex
separators, oil removal filters, fluid pumps for sewage treatment
and disposal systems; water clarification apparatus and parts
therefor; bag filter housings for industrial liquid cartridges; fluid
measuring, sensing and control devices, especially fluid
couplings, flow indicators, gauges and switches; fluid sensing
indicators, especially differential pressure indicators, pressure
sensitive switches; temperature sensing and control elements;
filter assemblies including relief valves; woven wire mesh
filters, rigidified woven wire mesh filters; coalescers; oil
removal filters; water treatment systems, especially
demineralizers and water conditioners and valves therefor;
paper filters, porous plastic filters, filters having microporous
layers, membrane filters; air conditioning and heating
equipment, thermoelectric air conditioning equipment and
systems, cooling systems and components therefor; heat
exchangers.

17/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بال كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

،١١٠٥٠  ان واي، بورت واشنطن، ھاربور بارك درايف٢٥
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
١٧٠٧٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وعناصر مرشحات )إلزالة ترشيحات سوائل،(مرشحات )إلزالة ترشيحات سوائل العملية
 وتجميعات مرشحات )إلزالة،( ومبيتات مرشحات )إلزالة ترشيحات سوائل العملية،(العملية
ترشيحات سوائل العملية( ومرشحات غشائية )إلزالة ترشيحات سوائل العملية( وقطع الغيار
، والتجفيف، والتبريد، والطھي، وتوليد البخار، والتدفئة، واإلضاءة،الخاصة بھا للموائع
 ومعالجة مياه الصرف، مضخات الموائع،والتھوية وأجھزة اإلمداد بالمياه والمنشآت الصحية
 مزيالت المعادن ومكيفات المياه والصمامات، والتخلص منھا وأجھزة تنقية المياه،الصحي
، تجميعات المرشحات التي تحتوي على صمامات تصريف، مبيتات المرشحات،الخاصة بھا
 ومضخات الموائع لمعالجة مياه، ومرشحات إزالة الزيت،أجھزة فصل دوامة المرشحات
 مبيتات، أجھزة تنقية المياه وقطع الغيار الخاصة بھا،الصرف الصحي وأنظمة التخلص منھا
 واستشعار والتحكم في، أجھزة قياس،مرشحات األكياس لخراطيش السوائل الصناعية
 والصمامات المستجيبة، والصمامات الحساسة للضغط، خاصة وصالت الموائع،السوائل
 ومقاييس، ومؤشرات، والصمامات المشتركة المستجيبة للضغط ودرجة الحرارة،للتدفق
 المفاتيح، خاصة مؤشرات الضغط التفاضلي، مؤشرات استشعار الموائع،ومفاتيح التدفق
 تجميعات مرشحات تتضمن، عناصر استشعار درجة الحرارة والتحكم فيھا،الحساسة للضغط
 ومرشحات شبكية سلكية منسوجة، مرشحات شبكية سلكية منسوجة،صمامات تصريف
 خاصة أجھزة إزالة، أنظمة معالجة المياه، مرشحات إزالة الزيت، أجھزة تجميع،صلبة
 ومرشحات بالستيك، مرشحات ورقية،المعادن ومكيفات المياه والصمامات الخاصة بھا
 معدات تكييف، مرشحات غشائية، ومرشحات تحتوي على طبقات دقيقة المسام،مسامية
، وأنظمة تبريد ومكوناتھا، معدات وأنظمة كھروحرارية لتكييف الھواء،وتدفئة الھواء
.والمبادالت الحرارية
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Firas Ammour and
partners
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman,198 ALmadina
almunwarah st., P.O.Box: 927589, 11190

Goods/Services
Air purification instatirtions, air purification devices
and machines, drinking water desalination plants
(filters for - ), drinking water filters, hard water
removal devices, water purifiers, water purification
installations, water purification devices and machines,
hard water removal devices and installations.

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ- شركة فراس عمور وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

، ١٩٨شارع المدينة المنورة،الشارع عمان/المدينة
١١١٩٠ ,٩٢٧٥٨٩:ب.ص
شارع،عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 927589 -11190
city/street:Amman,198 ALmadina
almunwarah st.
170987
Class
11

20/02/2020

11

الصنف

الشارع/ المدينة١١١٩٠ -٩٢٧٥٨٩ ب.ص
١٩٨المدينة المنورة
١٧٠٩٨٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
( -  محطات تحليه مياه الشرب ) فالتر ل،  أجھزة وأالت تنقية الھواء، تركيبات تنقية الھواء
تركيبات تنقية، أجھزة إزالة العسرة ) الماء ( أجھزة تنقية المياه،  فالتر المياه الشرب،
.  أجھزة وتركيبات إزالة عسرة المياه، أجھزة وأالت تنقية المياه،المياه
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

كوايت فويس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
QUIET VOICE LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1340 Environ Way Chapel Hill, North
Carolina 27517, United States of America

 ١٣٤٠انفايرون واي ،تشابيل ھيل ،شمال كاروالينا ،٢٧٥١٧
الواليات المتحدة االمريكية.
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧٠٧٢٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وحدات اإلضاءة ،وحدات اإلضاءة مع كاشف للحركة ،وحدات اإلضاءة التي تعمل على
البطاريّة ،وحدات اإلضاءة الكھربائيّة وبالتحديد اإلضاءة البديلة لألمان عند إنقطاع التيار
الكھربائي ،وحدات اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق على الجدران ،مصابيح االضاءة ،سكك
االضاءة ،أنابيب االضاءة ،تركيبات اإلضاءة ،مفاتيح التحكم باالضاءة ،وحدات اإلضاءة
الكھربائيّة ،أضواء القراءة ،أضواء األسقف ،األضواء التي تع ّلق على الجدران ،مخفف
االضاءة ،أغطية األضواء )ستائر خفيفة( ،اإلضاءة الغامرة ،المصابيح الكھربائية ،المصابيح
الكھربائية المتوھجة ،وحدات المصابيح الكھربائية المتوھجة ،أضواء االعياد الكھربائية،
المصابيح الكھربائية ،علب المصابيح ،أغطية المصابيح ،قواعد المصابيح ،المصابيح،
المصابيح التي تعلق على الجدران ،مصابيح الھالوجين ،المصابيح الملتوية ،المصابيح
المتوھجة ،المصابيح ذات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء ) ال ايه دي( ،المصابيح
المعلقة ،المصابيح األرضية ،المصابيح لالستعمال الخارجي ،مصابيح الزينة ،أنظمة االضاءة
وبالتحديد دارات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء) ال ايه دي( ومزودات الطاقة
واألسالك ،أضواء السقف ،قطع أضواء السقف ،األضواء الكھربائية الليلية ،وحدات صمامات
اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )ال ايه دي( لإلستخدام في تطبيقات اإلضاءة للعرض
والتجارة والصناعة والسكن والھندسة المعمارية ،وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة
للضوء )ال ايه دي( لإلضاءة الداخلية والخارجيّة ،األضواء المستخدمة في إضاءة األدراج
واألبواب وأقسام أخرى من المباني ،المصابيح المحمولة التي تعمل على البطاريات والتي
يمكن وضعھا على األسطح حيث ال تتوفر مصادر إضاءة أخرى ،األضواء المحمولة
لإلستخداما ٍ
ت المتع ّدة ،وحدات اإلضاءة التي تعمل على الطاقة الشمسيّة وبالتحديد وحدات
اإلضاءة الداخلية والخارجية تعمل على الطاقة الشمسية وتجھيزاتھا ،األضواء ،االضواء التي
توضع على الجدران ،وحدات األضواء الكھربائية المكبّرة ،مصابيح االضاءة المصغرة،
وحدات اإلضاءة التي تندمج مع ضوء النھار الطبيعي وإضاءة الفلورسنت ،اإلضاءة للخزائن
والمخازن ومساحات العمل والسقيفة )الحظائر( والرفوف والخزائن ،أنظمة اإلضاءة
لإلستخدام عند انقطاع التيار الكھربائي ،المصابيح الكھربائية.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٧٨٥٥٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/٠٢ :

02/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

11

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
170725
Class
11

Trademark

Goods/Services
Lighting fixtures; lighting fixtures with motion detection; battery
powered lighting fixtures; electric lighting fixtures, namely,
power failure backup safety lighting; sconce lighting
;fixtures;lanterns for lighting; lighting tracks; lighting tubes
;lighting installations; lighting controls; electric lighting fixtures
reading lights; ceiling lights; wall lights; light diffusers; light
;shades; flood lights; light bulbs; incandescent light bulbs
;fixtures for incandescent light bulbs; electric holiday lights
;light bulbs; lamp casings; lamp mantles; lamp bases; lamps
wall lamps; halogen lamps; overhead lamps; incandescent
lamps; LED lamps; hanging lamps; floor lamps; lamps for
outdoor use; lamps for decoration; lighting systems, namely,
;led (light emitting diode) modules, power supplies and wiring
ceiling lights; ceiling light fittings; electric night lights; LED
(light emitting diodes) lighting fixtures for use in display,
commercial, industrial, residential, and architectural accent
lighting applications; LED lighting fixtures for indoor and
outdoor lighting applications; lights for illuminating stairs,
doors and other portions of buildings; portable battery-operated
lights that can be placed on surfaces where other light sources
are unavailable; portable utility lights; solar light fixtures,
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and
fixtures; spot lights; wall lights; electrical magnifying light
fixtures; miniature light bulbs; lighting fixtures that integrate
natural daylight and fluorescent lighting into the fixture; lighting
for cabinets, pantries, work spaces, sheds, shelving units, and
cupboards; power outage lighting systems; electric lamps
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78550
Claim Date: 02/09/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

كوايت فويس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

02/03/2020

Date of

 ١٣٤٠انفايرون واي ،تشابيل ھيل ،شمال كاروالينا ،٢٧٥١٧
الواليات المتحدة االمريكية.

Applicant Name:
QUIET VOICE LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1340 Environ Way Chapel Hill, North
Carolina 27517, United States of America

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

Applicant for
Correspondence

١٧٠٧١١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وحدات اإلضاءة ،وحدات اإلضاءة مع كاشف للحركة ،وحدات اإلضاءة التي تعمل على
البطاريّة ،وحدات اإلضاءة الكھربائيّة وبالتحديد اإلضاءة البديلة لألمان عند إنقطاع التيار
الكھربائي ،وحدات اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق على الجدران ،مصابيح االضاءة ،سكك
االضاءة ،أنابيب االضاءة ،تركيبات اإلضاءة ،مفاتيح التحكم باالضاءة ،وحدات اإلضاءة
الكھربائيّة ،أضواء القراءة ،أضواء األسقف ،األضواء التي تع ّلق على الجدران ،مخفف
االضاءة ،أغطية األضواء )ستائر خفيفة( ،اإلضاءة الغامرة ،المصابيح الكھربائية ،المصابيح
الكھربائية المتوھجة ،وحدات المصابيح الكھربائية المتوھجة ،أضواء االعياد الكھربائية،
المصابيح الكھربائية ،علب المصابيح ،أغطية المصابيح ،قواعد المصابيح ،المصابيح،
المصابيح التي تعلق على الجدران ،مصابيح الھالوجين ،المصابيح الملتوية ،المصابيح
المتوھجة ،المصابيح ذات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء ) ال ايه دي( ،المصابيح
المعلقة ،المصابيح األرضية ،المصابيح لالستعمال الخارجي ،مصابيح الزينة ،أنظمة االضاءة
وبالتحديد دارات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء) ال ايه دي( ومزودات الطاقة
واألسالك ،أضواء السقف ،قطع أضواء السقف ،األضواء الكھربائية الليلية ،وحدات صمامات
اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )ال ايه دي( لإلستخدام في تطبيقات اإلضاءة للعرض
والتجارة والصناعة والسكن والھندسة المعمارية ،وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة
للضوء )ال ايه دي( لإلضاءة الداخلية والخارجيّة ،األضواء المستخدمة في إضاءة األدراج
واألبواب وأقسام أخرى من المباني ،المصابيح المحمولة التي تعمل على البطاريات والتي
يمكن وضعھا على األسطح حيث ال تتوفر مصادر إضاءة أخرى ،األضواء المحمولة
لإلستخداما ٍ
ت المتع ّدة ،وحدات اإلضاءة التي تعمل على الطاقة الشمسيّة وبالتحديد وحدات
اإلضاءة الداخلية والخارجية تعمل على الطاقة الشمسية وتجھيزاتھا ،األضواء ،االضواء التي
توضع على الجدران ،وحدات األضواء الكھربائية المكبّرة ،مصابيح االضاءة المصغرة،
وحدات اإلضاءة التي تندمج مع ضوء النھار الطبيعي وإضاءة الفلورسنت ،اإلضاءة للخزائن
والمخازن ومساحات العمل والسقيفة )الحظائر( والرفوف والخزائن ،أنظمة اإلضاءة
لإلستخدام عند انقطاع التيار الكھربائي ،المصابيح الكھربائية.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٧٨٥٤٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/٠٢ :

11

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
170711
Class
11

Trademark

Goods/Services
Lighting fixtures; lighting fixtures with motion detection; battery
powered lighting fixtures; electric lighting fixtures, namely,
power failure backup safety lighting; sconce lighting
;fixtures;lanterns for lighting; lighting tracks; lighting tubes
;lighting installations; lighting controls; electric lighting fixtures
reading lights; ceiling lights; wall lights; light diffusers; light
;shades; flood lights; light bulbs; incandescent light bulbs
;fixtures for incandescent light bulbs; electric holiday lights
;light bulbs; lamp casings; lamp mantles; lamp bases; lamps
wall lamps; halogen lamps; overhead lamps; incandescent
lamps; LED lamps; hanging lamps; floor lamps; lamps for
outdoor use; lamps for decoration; lighting systems, namely,
;led (light emitting diode) modules, power supplies and wiring
ceiling lights; ceiling light fittings; electric night lights; LED
(light emitting diodes) lighting fixtures for use in display,
commercial, industrial, residential, and architectural accent
lighting applications; LED lighting fixtures for indoor and
outdoor lighting applications; lights for illuminating stairs,
doors and other portions of buildings; portable battery-operated
lights that can be placed on surfaces where other light sources
are unavailable; portable utility lights; solar light fixtures,
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and
fixtures; spot lights; wall lights; electrical magnifying light
fixtures; miniature light bulbs; lighting fixtures that integrate
natural daylight and fluorescent lighting into the fixture; lighting
for cabinets, pantries, work spaces, sheds, shelving units, and
cupboards; power outage lighting systems; electric lamps
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78549
Claim Date: 02/09/2019
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Ibrahim Mahmoud Zaied
Al Jabali
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street sahib/main str, P.O.Box: 530,
11511

10/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ابراھيم محمود زايد الجبالي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٥١١ ,٥٣٠:ب. ص، ش رئيسي/ الشارع سحاب/المدينة

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

ش رئيسي/ الشارع سحاب/ المدينة١١٥١١ -٥٣٠ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 530 -11511 city/street sahib/main
Correspondence
str
Trademark
170806
Class
11
11

Goods/Services
Air conditioners ,electric fans,Refrigerators
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (I. G GENERAL)if used
separately from the mark

الصنف

١٧٠٨٠٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ثالجات،مراوح كھربائية، مكيفات
G GENERAL .I) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
( بمعزل عن العالمه
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Date of

17/08/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Ehab Hasan Ibrahem
Salem

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 22255, 11123

Applicant for
P.O.Box 22255 -11123 amman
Correspondence
Trademark
170938
Class
11

Goods/Services
air cooling apparatus, refrigerators, refrigerating appliances and
installations, coils parts of distilling, heating or cooling
installations

11

الصنف

17/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ايھاب حسن ابراھيم سالم

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
١١١٢٣ ,٢٢٢٥٥:ب. ص، عمان

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

 عمان١١١٢٣ -٢٢٢٥٥ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٩٣٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اللفائف )قطع تجھيزات التقطير أو, أجھزة ومنشآت التبريد, الثالجات,أجھزة تكييف الھواء
(التدفئة أو التبريد
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

فورد موتور كمبني
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون أميريكان رود ديربورن ،ميتشيغان  ٤٨١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية

17/12/2019

Applicant Name:
Ford Motor Company
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One American Road Dearborn, MI 48126
United States of America

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
170727
Class
12
12
الصنف
١٧٠٧٢٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات ذات محركات ،وبخاصة سيارات نقل الركاب ،شاحنات صغيرة )سيارات بيكب(،
مركبات رياضية متعددة األغراض
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٦٣٩٢٧٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/٠٢ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Land motor vehicles, namely, passenger automobiles, pick-up
trucks, sport utility vehicles
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88639279
Claim Date: 02/10/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

فورد موتور كمبني
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون أميريكان رود ديربورن ،ميتشيغان  ٤٨١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية

17/12/2019

Applicant Name:
Ford Motor Company
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One American Road Dearborn, MI 48126
United States of America

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
170709
Class
12
12
الصنف
١٧٠٧٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات ذات محركات ،وبخاصة سيارات نقل الركاب ،شاحنات صغيرة )سيارات بيكب(،
مركبات رياضية متعددة األغراض
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٥١٩٤٧٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/١٧ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Land motor vehicles, namely, passenger automobiles, pick-up
trucks, sport utility vehicles
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88519474
Claim Date: 17/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

فورد موتور كمبني
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ون أميريكان رود ديربورن ،ميتشيغان  ٤٨١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية

17/12/2019

Applicant Name:
Ford Motor Company
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One American Road Dearborn, MI 48126
United States of America

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
170710
Class
12
12
الصنف
١٧٠٧١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات ذات محركات ،وبخاصة سيارات نقل الركاب ،شاحنات صغيرة )سيارات بيكب(،
مركبات رياضية متعددة األغراض
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٨٨٦٣٩٢٨٦ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/٠٢ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Land motor vehicles, namely, passenger automobiles, pick-up
trucks, sport utility vehicles
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88639286
Claim Date: 02/10/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

بيتيولرينج  ٨٠٨٠٩ ،١٣٠ميونيخ ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٨١٤

18/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات ووسائط النقل؛ مجموعات نقل العزم والحركة ،بما يتضمن المحركات والموتورات
للمركبات البرية؛ القطع والتركيبات للمركبات باإلضافة إلى العجالت واإلطارات والسالسل
المتصلة للمركبات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاءDE ٣٠٢٠١٩١٠٩٥٠٤٫٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٢٢ :

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170814
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and
motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles as well
as wheels and tyres, and continuous tracks for vehicles.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: DE 302019109504.9
Claim Date: 22/07/2019
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

زھيجيانغ غيلي ھولدينغ جروب كو ،.إل تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

بيانات للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٠٠٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات كھربائية؛ مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو طريق السكك الحديدية؛
صناديق مسننات للمركبات البرية؛ آليات دفع للمركبات البرية؛ دراجات نارية؛ سيارات؛
شاسيھات للسيارات؛ إطارات لعجالت المركبات؛ مكابح للمركبات؛ مقاعد للمركبات.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1760 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China

 ١٧٦٠جيانغلينغ رود ،بينجيانغ ديستريكت ،ھانغزھو،
زھيجيانغ ،الصين

الصنف

12/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171006
Class
12

Trademark

Goods/Services
Electric vehicles; Vehicles for locomotion by land, air, water or
rail; Gear boxes for land vehicles; Propulsion mechanisms for
;land vehicles; Motorcycles; Automobiles; Automobile chassis
Tyres for vehicle wheels; Brakes for vehicles; Vehicle seats.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

27/04/2020

اسم طالب التسجيل:

زھيجيانغ غيلي ھولدينغ جروب كو ،.إل تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧٠٧٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيارات؛ شاسيھات للسيارات؛ آليات دفع للمركبات البرية؛ مركبات للنقل البري أو الجوي أو
المائي أو بواسطة السكك الحديدية؛ إطارات لعجالت المركبات؛ معدات ضد سرقة المركبات؛
مركبات كھربائية؛ مكابح للمركبات؛ صناديق مسننات للمركبات البرية؛ دراجات نارية.

ant NameApplic:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1760 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China

 ١٧٦٠جيانغلينغ رود ،بينجيانغ ديستريكت ،ھانغزھو،
زھيجيانغ ،الصين

الصنف

27/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
170708
Class
12

Trademark

Goods/Services
.Automobiles; Automobile chassis; Propulsion mechanisms for
;land vehicles; Vehicles for locomotion by land, air, water or rail
Tyres for vehicle wheels; Vehicle anti-theft equipment; Electric
;vehicles; Brakes for vehicles; Gear boxes for land vehicles
Motorcycles.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

ايسوزو جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر باسم ايسوزو موتورز ليمتد(

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 ،٢٦ - ١مينامي  -اوي  - ٦تشوم ،شيناجاوا  -كو ،طوكيو،
اليابان
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
12
الصنف
١٧٠٧٨٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سيارات وشاحنات النقل ،مخمدات صدمات لتوقيف المركبات  ،نوابض مخمدة للصدمات في
المركبات ،محاورعجالت المركبات  ،عدد اصالح اإلطارات الداخلية ،مكابح للمركبات ،ھياكل
المركبات ،ھياكل المركبات ،أجھزة انذار ضد سرقة المركبات ،مرايا الرؤيا الخلفية ،مساحات
زجاج المركبات االمامي ،مكائن للمركبات البرية ،دارات ھيدروليكية للمركبات ،مضخات ھواء
)لوازم للمركبات( ،قابضات )كلتشات( للمركبات البرية ،آليات نقل الحركة للمركبات البرية،
سالسل نقل الحركة للمركبات البرية ،اعمدة نقل للمركبات البرية ،محاور دواليب المركبات،
عجالت توجيه المركبات ،اشارات االتجاه للمركبات ،أجھزة انذاررجوع المركبات الى الخلف،
رقع مطاطية الصقة الصالح االنابيب الداخلية او اإلطارات ،محركات للمركبات البرية،
محركات الديزل للمركبات البرية ،واقيات صدمة للمركبات ،إطارات لعجالت المركبات ،أجھزة
تعطيل الرفع لتعزيز الكبح عند )كوابح( للمركبات ،مفارش معدة )مشكلة( الستخدامھا في
المركبات ذات محركات ،اغطية لعجالت توجيه المركبات ،ذراع نقل السرعة ،واقيات الشمس
للمركبات ،حاميات نوافذ من المطر للمركبات ،مواد تنجيد للمركبات ،مقاعد للمركبات ،قضبان
السحب ،الواح جانبية للمساعده بالصعود على المركبات ،عجالت للمركبات ،أغطية المقاعد
للمركبات ،زجاج أمامي للسيارات ]زجاج أمامي[ ،الزجاج األمامي للسيارات ،بطانات مجھزة
لخلفية )صندوق( الشاحنات الصغيرة ،أغطية لخلفية )صندوق( الشاحنات الصغيرة ،أغطية
الصندوق الخلفي ،حواجز مشبكة أمامية للسيارات ،أبواب خلفية آلية للشاحنات )باب
الصندوق الخلفي للشاحنات الصغيره( ،رفوف )حامالت/مساند( األمتعة للسيارات ،لبادات
الفرامل للمركبات البرية ،بطانات الفرامل للسيارات.

30/04/2020
ISUZU JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as ISUZU
)MOTORS LIMITED

Date of

Applicant Name:

naliNatioty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku,
Tokyo, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
170787
Class
12

Trademark

Goods/Services
Automobiles; Pickup trucks; suspension shock absorbers for
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; hubs for vehicle
;wheels; repair outfits for inner tubes; brakes for vehicles
vehicle chassis; bodies for vehicles; anti-theft alarms for
vehicles; rearview mirrors; windshield wipers; engines for land
vehicles; hydraulic circuits for vehicles; air pumps [vehicle
accessories]; clutches for land vehicles; transmissions for land
vehicles; transmission chains for land vehicles; transmission
shafts for land vehicles; axles for vehicles; steering wheels for
vehicles; direction signals for vehicles; reversing alarms for
vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner tubes or
;tires; motors for land vehicles; diesel engines for land vehicles
;vehicle bumpers; tires for vehicle wheels; spoilers for vehicles
mats adapted (shaped) for use in motor vehicles; covers for
;vehicle steering wheels; gear shifts; sun visors for vehicles
;window rain guards for vehicles; upholstery for vehicles
vehicle seats Tow bars; Vehicle running boards; Wheels for
vehicles; Seat covers for vehicles; Automobile windshields
[windscreens]; Windscreens of automobiles; Fitted truck bed
liners; Pickup truck caps; Tonneau covers; Front grille guards
for automobiles; Motorized tailgates for trucks; Luggage racks
for automobiles; Brake pads for land vehicles; Brake linings for
vehicles.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

15/12/2019

اسم طالب التسجيل:

سيكو ھولدنجز كابوشيكي كايشا ) وتتاجر باسم سيكو ھولدنجز كوربوريشن(

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات ،الساعات الكبيرة ،ساعات التوقيت ،أدوات ومعدات قياس الزمن والوقت؛ العلب او
الحافظات واألجزاء وصناديق الساعات واللوازم لجميع البضائع المذكورة ،جميعھا ضمن
الفئة ١٤

Seiko Holdings Kabushiki
Kaisha (trading as Seiko
)Holdings Corporation

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku, Tokyo,
Japan

 ،٥-١١غينزا -٤شوم ،تشو -كو ،طوكيو ،اليابان

قمصية للملكية الفكرية ص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٩٨٢

15/12/2019

Date of

14

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170982
Class
14

Goods/Services
Watches, Clocks, Stopwatches; Horological and Chronometric
apparatus and instruments; cases, parts, watch boxes and
fittings for all the aforesaid goods; all included in class 14
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
170951
Class
14

Goods/Services
Jewelry; jewelry products, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; precious metals and their alloys;
works of art of precious metal; jewelry cases; boxes of precious
metal; watch cases, bands, chains, springs or glasses; key
rings (trinkets or fobs); statues or figurines (statuettes) of
precious metal; cases or presentation cases for timepieces;
medals.

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ديرامود
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، فيلينوف دو آسك٥٩٦٥٤ ، رو جون ھادلي،١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
14
الصنف
١٧٠٩٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معادن ثمينة وأشابات، ساعات وأدوات ميقاتية، أحجار نفيسة، منتجات حُلي،مجوھرات
 حافظات، علب للمعادن النفيسة، حافظات مجوھرات، أعمال فنية من المعادن النفيسة،منھا
،( حلقات مفاتيح )حلي أو حلقات فوب، نوابض أو قطع زجاجية، سالسل، أربطة،ساعات
، حافظات أو حافظات تقديم خاصة بالساعات،تماثيل أو مجسمات من المعادن النفيسة
.ميداليات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

صقر نصر احمد الذيابات

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

االردن
مؤسسة
اربد  /شارع االمير حسن  ،ص.ب٢١٤١٠ ,١٩٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢١٤١٠ -١٩٧اربد  /شارع االمير حسن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٤٧

26/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجزاء الحركة للساعات وساعات اليد ,الساعات ,ساعات التنبيه  ,ساعات اليد ,الساعات
وساعات اليد ،الكھربائية ,روديوم ,المجوھرات المقلدة ,مجوھرات األحذية ,عقارب الساعات
 ,أزرار األكمام ,علب ساعات اليد )أجزاء من ساعات اليد( ,ساعات شمسية ,مرابط الساعات
 ,علب الساعات ,الزجاج البلوري لساعات اليد ,نوابض ساعات اليد ,زجاج ساعات اليد

SAQER NASEER AHMED
AL-THEUABAT
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid/prince Hassan srt, P.O.Box: 197,
21410

14

Applicant for
P.O.Box 197 -21410 irbid/prince Hassan
Correspondence
srt
Trademark
170747
Class
14

Goods/Services
movements for clocks and watches, clocks, alarm clocks,
wristwatches, clocks and watches, electric, rhodium, paste
jewellery, shoe jewellery, watch hands, cuff links, watch cases
parts of watches , sundials, watch bands, clock cases, watch
crystals, watch springs, watch glasses
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Date of

24/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

24/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.أيه.تيترا الفال ھولدينجز اند فاينانس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

Tetra Laval Holdings &
Finance S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenue General-guisan 70 Ch-1009 Pully
Switzerland

، بوللي١٠٠٩ -  سي اتش،  جويسان-  أفينيو جينيرال٧٠
لوزان سويسرا

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
170835
Class
16

Goods/Services
Paper, cardboard (carton), paperboard and goods made from
these materials, wrapping- and packing material partly or wholly
of paper, paperboard, cardboard or plastic; packaging
containers and packaging material made of paper or made of
paper coated with plastic material; bags, sacks, pouches, trays,
bottles and sheets for packaging and storage of foodstuffs and
liquid or semi-liquid products; plastic materials for packaging
(not included in other classes); plastic film for wrapping;
laminated paper, paperboard or cardboard for packaging,
distribution, wrapping and storage of food and liquid products;
printed matter; instructional and teaching material (except
apparatus).

16

الصنف

١٧٠٨٣٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المقوى والبضائع المصنوعة من ھذه المواد
المقوى )الكرتون( والورق
الورق والورق
ّ
ّ
ومواد اللف والتغليف المصنوعة جزئيا أو بالكامل من الورق أو الورق المقوى أو الورق
المقوى أو البالستيك؛ عبوات التغليف ومواد التغليف المصنوعة من الورق أو المصنوعة من
الورق والمغلفة بمواد بالستيكية؛ الحقائب واألكياس وأكياس األموال والصواني وزجاجات
وصفائح لتعبئة وتخزين المواد الغذائية والمنتجات السائلة أو شبه السائلة؛ مواد التغليف
البالستيكية )غير الواردة في فئات أخرى(؛ األغلفة البالستيكية للتغليف؛ ورق التغليف
المقوى والورق الكرتوني لتغليف وتوزيع ولف وتخزين األطعمة والمنتجات السائلة؛
والورق
ّ
.(المواد المطبوعة؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا عن األجھزة
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Date of

24/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

24/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.أيه.تيترا الفال ھولدينجز اند فاينانس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

Tetra Laval Holdings &
Finance S.A.
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenue General-guisan 70 Ch-1009 Pully
Switzerland

، بوللي١٠٠٩ -  سي اتش،  جويسان-  أفينيو جينيرال٧٠
لوزان سويسرا

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
170820
Class
16

Goods/Services
Paper, cardboard (carton), paperboard and goods made from
these materials, wrapping- and packing material partly or wholly
of paper, paperboard, cardboard or plastic; packaging
containers and packaging material made of paper or made of
paper coated with plastic material; bags, sacks, pouches, trays,
bottles and sheets for packaging and storage of foodstuffs and
liquid or semi-liquid products; plastic materials for packaging
(not included in other classes); plastic film for wrapping;
laminated paper, paperboard or cardboard for packaging,
distribution, wrapping and storage of food and liquid products;
printed matter; instructional and teaching material (except
apparatus).

16

الصنف

١٧٠٨٢٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المقوى والبضائع المصنوعة من ھذه المواد
المقوى )الكرتون( والورق
الورق والورق
ّ
ّ
ومواد اللف والتغليف المصنوعة جزئيا أو بالكامل من الورق أو الورق المقوى أو الورق
المقوى أو البالستيك؛ عبوات التغليف ومواد التغليف المصنوعة من الورق أو المصنوعة من
الورق والمغلفة بمواد بالستيكية؛ الحقائب واألكياس وأكياس األموال والصواني وزجاجات
وصفائح لتعبئة وتخزين المواد الغذائية والمنتجات السائلة أو شبه السائلة؛ مواد التغليف
البالستيكية )غير الواردة في فئات أخرى(؛ األغلفة البالستيكية للتغليف؛ ورق التغليف
المقوى والورق الكرتوني لتغليف وتوزيع ولف وتخزين األطعمة والمنتجات السائلة؛
والورق
ّ
.(المواد المطبوعة؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا عن األجھزة
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الفيحاء للصناعات البالستيكية

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة /الشارع  :عمان -سحاب  -مدينة الملك عبدﷲ الثاني
الصناعية  ،ص.ب١٩١٨ ,١١١٩٤٧:
ص.ب  ١٩١٨ -١١١٩٤٧المدينة /الشارع  :عمان -سحاب -
مدينة الملك عبدﷲ الثاني الصناعية
16
الصنف
١٧٠٧٥٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حصيرة من البالستيك او النايلون)استخدام مرا واحده(

08/06/2020

Date of

Applicant Name:

AL Fyhaa for plastic
Industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :AMMAN- sahab , P.O.Box:
111947, 1918
Applicant for
P.O.Box 111947 -1918 city/street
Correspondence
:AMMAN- sahab
Trademark
170756
Class
16

Goods/Services
)disposable mat of plastic or (one use praying carpet
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

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

اضواء بيروت لصناعة الورق الصحي
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Beirut lights co.ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 21, 11512

مدينة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين الصناعية عمان
ص.ب١١٥١٢ ,٢١:
مدينة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين الصناعية عمان
ص.ب١١٥١٢ ,٢١:
الصنف
١٧٠٩٦٩

18/06/2020

Date of

16

Applicant for
P.O.Box 21 -11512 Amman Jordan
Correspondence
Trademark
170969
Class
16

مارينا Marina
من اجل البضائع/الخدمات التالية
المناديل الورقية ,المناديل الورقية إلزالة المكياج ,الواقيات الورقية ,أغطية الموائد الورقية,
المناديل الورقية للموائد ,المناشف الورقية ,مناشف الوجه الورقية ,ورق نشاف ,أوراق
مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف األطعمة ,الورق الصحي ,األكياس )مغلفات(،
األكياس المصنوعة من الورق أو البالستيك ،للتغليف ,ورق المراحيض ,األغلفة البالستيكية
للتغليف ,مفارش المائدة الورقية ,المفارش الورقية ألواني المائدة

Goods/Services
handkerchiefs of paper, tissues of paper for removing make-up,
coasters of paper, table runners of paper, table napkins of
paper, towels of paper, face towels of paper, blotters, absorbent
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging, hygienic
paper, bags envelopes, pouches of paper or plastics, for
packaging, toilet paper, plastic film for wrapping, table linen of
paper, tablemats of paper
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

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

اضواء بيروت لصناعة الورق الصحي
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مدينة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين الصناعية عمان
اص.ب١١٥١٢ ,٢١:
مدينة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين الصناعية عمان ،
ص.ب١١٥١٢ ,٢١:
16
الصنف
١٧٠٩٦٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الورق الصحي ,المفارش الورقية ألواني المائدة ,المناديل الورقية للموائد ,الواقيات الورقية,
المناديل الورقية ,المناديل الورقية إلزالة المكياج ,أغطية الموائد الورقية ,المناشف الورقية,
مناشف الوجه الورقية ,ورق نشاف ,األغلفة البالستيكية للتغليف ,ورق المراحيض ,مفارش
المائدة الورقية ,أوراق مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف األطعمة ,األكياس )مغلفات(،
األكياس المصنوعة من الورق أو البالستيك ،للتغليف

18/06/2020

Date of

Applicant Name:
Beirut lights co.ltd
onaliNatity
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 21, 11512

Applicant for
P.O.Box 21 -11512 Amman Jordan
Correspondence
Trademark
170968
Class
16

Goods/Services
hygienic paper, tablemats of paper, table napkins of paper,
coasters of paper, handkerchiefs of paper, tissues of paper for
removing make-up, table runners of paper, towels of paper, face
towels of paper, blotters, plastic film for wrapping, toilet paper,
table linen of paper, absorbent sheets of paper or plastic for
foodstuff packaging, bags envelopes, pouches of paper or
plastics, for packaging
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تاريخ ايداع الطلب:

08/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نور المدينة للتجارة

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

المدينة/الشارع اربد/مدينة الحسن الصناعية ،
ص.ب٧٧١١٠ ,٣٢٣:
ص.ب  ٧٧١١٠ -٣٢٣المدينة/الشارع
الصناعية
١٧٠٨٦٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المحارم الورقية

08/07/2020

Date of

اربد/مدينة الحسن
الصنف

irbid/al
16

Applicant for
P.O.Box 323 -77110 city/street
Correspondence
hassan industry city
Trademark
170867
Class
16

Goods/Services
paper tissues
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

17/03/2020

اسم طالب التسجيل:

سيكيسو كاجاكو كوجيو كابوشيكي كايشا )ويتاجرون بإسم سيكيسو كيميكال كو،.
ال تي دي(

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

٤ـ ،٤نيشيتيما  -٢تشوم ،كيتا -كو ،اوساكا – شي ،اوساكا
 ،٨٥٦٥-٥٣٠اليابان
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٩٢٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وصالت االنابيب غير المعدنية؛ وصالت غير معدنية لألنابيب؛ أطواق منع التسرب
لألنابيب؛ أغطية أنابيب غير معدنية؛ وصالت مواسير غير معدنية؛ حلقات ربط
عازلة لألنابيب؛ حلقات عازلة للماء؛ مواد تسليح غير معدنية لألنابيب؛ مركبات منع
التسرب للوصالت؛ حشوات لوصالت التوسيع؛ الراتنجات الصناعية شبه المصنعة؛
الصمامات المطاطية أو المصنعة من األلياف المقساة بالفلكنة؛ األنابيب المرنة غير
المعدنية؛ االنابيب البالستيكية المرنة؛ رقائق وصفائح وأطباق وأغشية االكريليك
المستخدمة في الطبقات البينية لتصنيع الزجاج الرقائقي؛ األغشية البالستيكية
المستخدمة في رقائق الزجاج للنوافذ واألبواب السكنية والتجارية؛ الطبقات البينية
البالستيكية المستخدمة في صناعة الزجاج اآلمن الرقائقي؛ األغشية البالستيكية
المغلفة لالستخدام في زجاج المنازل أو السيارات لعزل الصوت؛ األغشية البالستيكية
المغلفة لالستخدام في زجاج المنازل أو السيارات للتحكم بأشعة الشمس؛ األغشية
البالستيكية الشمسية المستخدمة في تغليف الزجاج؛ الصفائح واأللواح البالستيكية
المستخدمة في صناعة الزجاج اآلمن المغلف؛ األغشية البالستيكية شبه المعالجة
ليست لغايات التغليف؛ البالستيك شبه المص ّنع؛ الراتنج المشكل بالبثق لالستخدامات
الصناعية العامة والراتنج االصطناعي المشكل بالبثق لالستخدامات الصناعية العامة؛
المواد العازلة للمباني لعزل المباني من الرطوبة؛ مواد العزل الصوتي للمباني
واآلليات؛ صمامات من المطاط أو األلياف المفلكنة )ال تتضمن عناصر آلية(؛ حشوات
منع التسرب؛ أنابيب المنشآت؛ حلقات الربط العازلة؛ مواد عازلة للكھرباء؛ أغطية
بالستيكية لألغراض الزراعية؛ الفوم البالستيكي؛ األغشية الوسيطة البالستيكية
للزجاج اآلمن؛ المنتجات من البالستيك شبه المصنع؛ األشرطة الالصقة للتغليف
والتعبئة؛ السدادات؛ األشرطة الالصقة الحساسة للضغط المستخدمة في عمليات
تصنيع األجزاء اإللكترونية مثل رقائق أشباه الموصالت والمكثفات الخزفية؛ أغشية
الراتنج المصنع المكسو بعوامل الصقة؛ المنتجات البالستيكية شبه المشغولة على
شكل صفائح؛ أشرطة التغطية للدھان؛ محابس التصريف )صمامات( ليست معدنية أو
بالستيكية؛ األنابيب الھيدروليكية غير المعدنية؛ مواسير التصريف غير المعدنية؛
المواد المركبة من الراتنج والبالستيك؛ المواد المركبة البالستيكية المدعمة باأللياف
الزجاجية؛ األشرطة الالصقة للغايات الصناعية؛ األغشية البالستيكية التي يتم حلھا
بالماء؛ صفائح الراتنج الرغوية؛ منتجات اليوريثين غير القابلة لالشتعال؛ ألواح
اليوريثين المدعمة؛ أغشية األلياف المجوفة البالستيكية؛ األنابيب البالستيكية لحشو
السطوح الداخلية ألنابيب التصريف ووصالت األنابيب البالستيكية المستخدمة مع
األنابيب البالستيكية المذكورة؛ الصفائح البالستيكية المخمدة لالھتزازات؛ مواد العزل
الصوتي من الصوف الصخري )ليست لغايات البناء(؛ األلياف الكيماوية غير المعدة
لالستخدامات النسيجية؛ القفازات العازلة؛ الحواجز العائمة المضادة للتلوث؛ المطاط
)الخام أو شبه المصنع(؛ األربطة واألشرطة المطاطية؛ حبال وخيوط االسبستوس؛
مواد امتصاص األصوات لألرضيات والجدران واألسقف؛ االشرطة الالصقة بخالف
تلك المستخدمة في القرطاسية وليست لألغراض الطبية أو المنزلية؛ البالستيك
المقوى باأللياف الكربونية؛ مواد لسد الشقوق؛ مواد ترشيح األشكال شبه المصنعة
من البالستيك؛ المواد الحرارية العازلة؛ لثي ]مطاط[؛ المطاط السائل؛ مواد الحشو
من المطاط أو البالستيك؛ مواد لعزل المباني ضد الرطوبة؛ الخشب االصطناعي؛
مواد مقاومة الخدش؛ فوم اليوريثين الصلبة؛ الصمغ االصطناعي الخام أو شبه
المشغول؛ صفائح وأنابيب مطاطية المتصاص الموجات الراديوية؛ الراتنج الخام أو
شبه المشغول؛ منتجات بالستيكية شبه مشغولة المتصاص الموجات الراديوية؛ مواد

17

17/03/2020
SEKISUI KAGAKU KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
(doing business as
SEKISUI CHEMICAL CO.,
)LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osakashi, Osaka 530-8565, Japan
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170923
Class
17

Goods/Services
Pipe couplings, not of metal; junction, not of metal, for pipes; pipe
gaskets; pipe jackets, not of metal; pipe muffs, not of metal; joint
packings for pipes; water-tight rings; reinforcing materials, not of
metal, for pipes; sealant compounds for joints; fillers for expansion
joints; semi-processed synthetic resins; valves of rubber or
;vulcanized fiber; flexible pipes, not of metal; flexible plastic tubes
acrylic foils, sheets, plates, and film to be used in interlayers in the
manufacture of laminated glass; plastic film for use in glass
;laminations for residential and commercial windows and doors
plastic interlayer for use in laminating safety glass; laminated plastic
film for use in home or auto windows for sound control; laminated
plastic film for use in home or auto windows for sun control; solar
plastic film for use in glass laminations; plastic sheet and film for use
in making laminated safety glasses; semi-processed plastic film other
than for wrapping; semi-processed plastics; resins in extruded form
for general industrial use, synthetic resins in extruded form for
general industrial use; building insulation for insulating buildings
against moisture; soundproofing materials for buildings and
machinery; valves of rubber or vulcanized fiber [not including
;machine elements]; gaskets; pipes for plants; joint packings
electrical insulating materials; plastic sheeting for agricultural
;purposes; plastic foam; plastic intermediate film for safety glass
plastic semi-worked products; adhesive tapes for wrapping and
packing; seals; pressure-sensitive adhesive tapes used in
manufacturing process of electronic parts such as semiconductor
wafers and ceramic capacitors; synthetic resin marking film coated
;with adhesive agents; plastic semi-worked products?in sheet form
masking tapes for painting; drain traps [valves], not of metal or
;plastic; hydraulic pipes, not of metal; water pipes, not of metal
composite materials of resin and plastics; glass fiber reinforced
;plastic composite materials; adhesive tapes for industrial purposes
water soluble plastic film; foamed resin sheetss; non-flammable
urethane prodcuts; reinforced urethane boards; hollow fiber
membranes of plastic; plastic pipes for lining the inner surface of a
;sewage pipes and plastic pipe joints used with said plastic pipes
vibration-damping plastic sheets; soundproofing materials of rock
;wool [not for building purposes]; chemical fiber, not for textile use
insulating gloves; floating anti-pollution barriers; rubber [raw or semiworked]; rubber cords and laces; asbestos cords and strings; sound
absorbing materials for floors, walls and ceilings; adhesive tapes,
;other thanstationery and not formedical or householdpurposes
;carbon fiber reinforced plastic composite material; caulking materials

126

filtering materials ofsemi-processed foams ofplastic; insulating
refractorymaterials; latex [rubber]; liquid rubber; padding materials of
rubberor plastics; substances for insulatingbuildings against
moisture; SYNTHETIC WOOD; ANTISTATIC MATERIAL; RIGID
URETHANE FOAM; synthetic gum, raw or semi-worked; rubber sheets
and pipes for absorbing radio wave; resin, raw or semi-worked;
plastic semi-worked products for absorbing radio wave;
soundproofing materials of rubber or plastics; thermoconductive
elastomer for absorbing radio wave change thermoconducting
elastomer for absorbing radio wave; plastic sponges and gum
sponges; dumping rubber; plastic semi-worked products for
dumping; Waterproof sealants;waterproof packings; plastic films
having conductive layer; silicon gum for use as joining materials; gum
sheets for insulation.

عازلة للصوت من المطاط أو البالستيك؛ موصالت مرنة للحرارة المتصاص الموجات
الراديوية؛ االسفنج البالستيكي والصمغ البالستيكي؛ المطاط للتخميد؛ منتجات
بالستيكية شبه مشغولة للتخميد؛ مانعات التسرب للماء؛ حلقات مانعة لتسرب الماء؛
أغشية بالستيكية ذات طبقة موصلة؛ صمغ السيليكون لالستخدام كمواد الصقة؛
.صفائح الصمغ للعزل
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تاريخ ايداع الطلب:

26/01/2020

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

ديرامود
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١رو جون ھادلي ٥٩٦٥٤ ،فيلينوف دو آسك ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
18
الصنف
١٧٠٩٥٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب ،حافظات جيبية ،حافظات نقود ،حقائب أوراق من الجلد ،حافظات للبطاقات االئتمانية،
حافظات لبطاقات الزيارة ،حافظات مفاتيح من الجلد ،حافظات لبطاقة الھوية ،حافظات شيكات
من الجلد ،حقائب مواد تجميل تباع فارغة ،حافظات مواد تجميل ،فارغة ،حقائب يد ،حقائب
سفر ،حقائب تسوق حقائب ظھر ،حقائب شاطئ ،حقائب رياضية ،حقائب أوراق ،حقائب سفر
]من الجلد[ ،حقائب سيارات ]أمتعة[ ،حقائب صغيرة ،مظالت.

26/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170950
Class
18

Trademark

Goods/Services
Bags, pocket wallets, purses, attaché cases of leather, cases for
credit cards, cases for visit cards, leather key cases, cases for
identity card, checkbook cases of leather, toiletry bags sold
empty, vanity cases, not fitted, handbags, travelling bags,
shopping bags, backpacks, beach bags, bags for sport,
briefcases, travelling sets [leatherware], trunks [luggage],
suitcases, umbrellas.
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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
١٧٠٩٧٥

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
170975
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.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

صقر نصر احمد الذيابات

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

االردن
مؤسسة
اربد  /شارع االمير حسن  ،ص.ب٢١٤١٠ ,١٩٧:

عنوان التبليغ

اربد  /شارع االمير حسن  ،ص.ب٢١٤١٠ ,١٩٧:

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٤٦

26/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حافظات بطاقات االئتمان )محافظ( ,أحزمة الكتف الجلدية ,القشط الجلدية المعلقة على الكتف,
حقائب الظھر ,جلود الحيوانات ,األلجمة الجلدية  ,مقود جلدي للحيوانات ,حافظات المفاتيح,
إطارات حقائب اليد ,مرابط للسروج ,الجزادين ,حقائب حمل األدوات الموسيقية ,حقائب اليد,
حقائب للصيد لوازم للصيد  ,محافظ الجيب ,الحقائب المدرسية ,الحقائب الجلدية ,حقائب
المستندات والملفات ,محافظ للبطاقات محافظ جيب  ,صناديق الثياب للسفر ,حقائب السفر

SAQER NASEER AHMED
AL-THEUABAT
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid/prince Hassan srt, P.O.Box: 197,
21410

18

Applicant for
irbid/prince Hassan srt, P.O.Box: 197,
Correspondence
21410
Trademark
170746
Class
18

Goods/Services
credit card cases wallets , leather shoulder belts, leather
shoulder straps, rucksacks, animal skins, leather leashes,
leather leads, key cases, handbag frames, fastenings for
saddles, purses, music cases, handbags, game bags hunting
accessories , pocket wallets, school bags, briefcases, attach,
cases, card cases notecases , travelling trunks, travelling bags
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Date of

11/03/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

NEOLITH DISTRIBUTION,
S.L.

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Av. Rosales 42, 28021, Madrid, Spain

:تاريخ ايداع الطلب

.أل. إس،نيوليث ديستربيوشن

:اسم طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

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

 إسبانيا، مدريد،٢٨٠٢١ ،٤٢  روساليس.أيه في

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك ( ص
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
عمان
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
170857
Class
19
19
الصنف
١٧٠٨٥٧

Applicant for
Correspondence
Trademark

11/03/2020

Goods/Services
Building materials (non-metallic); Panels, paving slabs, floor
tiles, tiles, planks and porcelain slabs for use as cladding for
facades, buildings, roofs, walls and floors; Cladding materials
(Non-metallic -); Prefabricated plates of ceramics and porcelain
for the cladding of all kinds of constructions; Paving blocks
made of non-metallic materials; Paving and surfacing of
ceramic, sandstone, porcelain, natural or artificial stone,
synthetic stone and wood; Wall tiles, floor tiles and tiles of
sandstone, ceramic, natural or artificial stone, porcelain,
concrete, marble and wood; Marble for construction; Slabs of
ceramic, porcelain and marble; Surfacings, not of metal, for
stairs; Building glass; Shutters made of non-metallic materials;
Non-metallic facing tiles for use in buildings; Glass panels for
windows and doors; Moldings, not of metal, for building; Nonmetallic transportable buildings; Chimneys, not of metal;
Lengthening pieces, not of metal, for chimneys; Coverings for
chimney walls; Fire surrounds [mantles and mantlepieces] of
stone; Chimney pots, not of metal; Balustrades, not of metal;
Blocks (Non-metallic -) for construction; Domes and coving, not
of metal; Soundproof hoods [structures], not of metal

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ألواح وبالط، بالط، بالط لألرضيات، حجارة رصف لوحية،مواد بناء )غير معدنية(؛ ألواح
 الجدران واألرضيات؛ مواد، األسقف، مباني،من البورسلين تستخدم من أجل إكساء الواجھات
اإلكساء )غير المعدنية(؛ ألواح جاھزة للتركيب مصنوعة من البورسلين والسيراميك من اجل
إكساء جميع أنواع االنشاءات؛ طوب رصف مصنوعة من مواد غير معدنية؛ الخشب والحجر
الصناعي والحجر الطبيعي أو االصطناعي والبورسلين والحجر الرملي والسيراميك لتعبيد
وتصفيح الطرق؛ بالط الجدران وبالط األرضيات و بالط من الحجر الرملي والسيراميك
والحجر الطبيعي أو االصطناعي والبورسلين والخرسانة والرخام والخشب؛ رخام للبناء؛
بالط من السيراميك والرخام والبورسلين؛ ساللم مسطحة غير معدنية؛ زجاج المباني؛ ستائر
مصنعة من مواد غير معدنية؛ واجھات من القرميد غير معدنية للبناء؛ ألواح زجاجية للنوافذ
واألبواب؛ قوالب غير معدنية للبناء؛ مباني غير معدنية قابلة للنقل؛ مداخن]غير معدنية[؛
( رفوف،قطع غير معدنية لتطويل المداخن؛ أغطية لجدران المداخن؛ حجر )رفوف للمواقد
تحيط بالنار؛ أوعية غير معدنية للمداخن؛ درابزين غير معدني؛ طوب )غير معدني( للبناء ؛
.قباب وزخارف غير المعدنية ؛أسقف عازلة للصوت )ھياكل(غير معدنية
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Date of

11/03/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

NEOLITH DISTRIBUTION,
S.L.

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Av. Rosales 42, 28021, Madrid, Spain

:تاريخ ايداع الطلب

.أل. إس،نيوليث ديستربيوشن

:اسم طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

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

 إسبانيا، مدريد،٢٨٠٢١ ،٤٢  روساليس.أيه في

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
عمان
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
170858
Class
20
20
الصنف
١٧٠٨٥٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

11/03/2020

Goods/Services
Work surfaces; Worktops of ceramics and porcelain tiles
(porcelanato); Worktops of marble; Mats, removable, for sinks;
Ceramic pulls for furniture; Porcelain handles for furniture;
Furniture handles, not of metal; Work surfaces in the nature of
furniture; Fireguards; Furniture and furnishings; Kitchen
furniture; Bathroom furniture; Office furniture; Bedroom
furniture; Furniture units for kitchens; Lounge furniture; Dining
room furniture; Living room furniture; Furniture for use in rest
rooms; Integrated furniture; Fitted furniture; Exhibition display
stands (furniture); Transformable furniture; Composable
furniture; Stackable furniture; Furniture units; Furniture parts;
Upholstered furniture; Bathroom vanity units incorporating
basins; Boards in the nature of furniture; Exhibition boards;
Free-standing and self-supporting partitions (furniture);
Furniture partitions; Furniture panels; Furniture; Clothes stands
(furniture); Mirrors (silvered glass); Frames and trim for
pictures; Frames and trim for mirrors; Pipe fasteners,
connectors and holders, non-metallic; Door, gate and window
fittings, non-metallic; Non-metal cabinet stops; Fasteners, nonmetallic; Cable fasteners, connectors and holders, non-metallic;
Transport containers (Non-metallic -); Non-metal dog tags.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أسطح العمل؛ أسطح العمل المصنوعة من السيراميك وبالط البورسلين )البورسلين(؛ أسطح
العمل المصنوعة من الرخام؛ مفارش للمغاطس قابلة للنقل؛ مقابض مصنوعة من السيراميك
ألثاث المنازل؛ مقابض مصنوعة من البورسلين ألثاث المنازل؛ مقابض ألثاث المنازل غير
معدنية؛ أسطح العمل المستخدمة في مجال األثاث؛ حواجز نار؛ األثاث والمفروشات؛ أثاث
المطبخ؛ أثاث الحمام؛ أثاث المكاتب؛ أثاث غرف النوم؛ وحدات أثاث للمطابخ؛ أثاث الصالة؛
أثاث غرف الطعام؛ أثاث غرف المعيشة؛ أثاث لالستخدام في االستراحات؛ األثاث المتكامل؛
األثاث الجاھز؛ منصات عرض للمعارض)األثاث(؛ أثاث قابل للتحويل؛ أثاث قابل للتركيب؛
أثاث قابل للتكديس؛ وحدات األثاث؛ أجزاء األثاث؛ األثاث منجد؛ مجموعة زينة متكاملة للحمام
تتضمن األحواض؛ ألواح مستخدمة في مجال األثاث؛ لوحات المعارض؛ حواجز ذاتية الدعم
وقائمة بذاتھا)أثاث(؛ حواجز لألثاث؛ ألواح لألثاث؛ أثاث؛ منصات للمالبس)أثاث(؛ مرايا
،)زجاج فضي(؛ إطارات وقوالب للصور؛ إطارات وقوالب للمرايا؛ مشابك حامالت وموصالت
أنابيب غير معدنية؛ لوازم غير معدنية للنوافذ والبوابات واألبواب؛ سدادات خزائن غير
معدنية؛ مشابك غير معدنية؛ مشابك غير معدنية للحامالت والموصالت والكابالت؛ حاويات
للنقل غير معدنية؛ بطاقات تعريف للكالب غير معدنية
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تاريخ ايداع الطلب:

10/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جياكسنج جاكسون ترافل برودكتس كو ،لتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رقم  ٢٢٩جياتشونج رود ،زينزھو اندستري ديستريكت،
جياكسنج ،زھيجاينج ،الصين

10/05/2020
Jiaxing Jackson Travel
Products Co., Ltd

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.229,Jiachuang Road, Xiuzhou Industry
District, Jiaxing, Zhejiang, China

شركة العالمة الثالثية لالستشارات ) ترايمارك( ص.ب -٧٧٨٠
)Trimark Consulting Company (Trimark
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
عمان
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
170863
Class
21
21
الصنف
١٧٠٨٦٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مماسح ،دالء لمعاصر المماسح ،روؤوس مماسح ,سطول مماسح ،فراشي,فراشي
تواليت،صناديق نفايات ،مكانس سجاد ،اجھزة غير كھربائية لنفض الغبار ،مجاريد
)صفائح(لجمع الغبار ،اسفنج لالغراض المنزلية ،تنظيف المالبس ،شفاط حمام ،اسفنجات
جلي معدنية،

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Mops, mop wringer buckets, Mop heads, Mop buckets ,
brushes*, toilet brushes, trash cans, carpet sweepers, dusting
apparatus, non-electric, Dust-pans, sponges for household
purposes, Cleaning cloth, Toilet plungers, saucepan scourers of
metal

133

تاريخ ايداع الطلب:

14/11/2019

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

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ،٢ريو دو بونت-نيوف  ٧٥٠٠١باريس ،فرنسا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٩١٦

الصنف

14/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

22

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحبال؛ حصر األرضيات من الفينيل؛ األشرعة؛ أشرعة مراكب ركوب األمواج؛ األراجيح
الشبكية؛ مظالت من النسيج؛ الخيام؛ األكياس )المغلفات واألكياس( النسيجية للتغليف؛ الزغب
]الريش[
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٥١٨٢٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٥/١٦ :

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170916
Class
22

Trademark

Goods/Services
;Ropes; Floor mats of vinyl; sails; sails for sailboards
]hammocks; awnings of textile; tents; bags [envelopes, pouches
]of textile, for packaging; down [feathers
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4551829
Claim Date: 16/05/2019
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
AlSamim Traders Co.LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/almer Hassan st/almasdar /buil38,
P.O.Box: 6097, 11118
Applicant for
P.O.Box 6097 -11118 amman/almer
Correspondence
Hassan st/almasdar /buil38
Trademark
170759
Class
24

Goods/Services
towels, bath towels, linen, bath linen (except clothing), bed
blankets, bed covers, cloth coasters (table linen), cotton fabrics,
covers for ccushions, face towels of textile, (fabric for-)
footwear
the registration of this trade mark does not give the owners the
exclusive right to use(cotton) common words separately from
the mark

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الصميم للتجارة ذ
االردن
 م.  م.ذ

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

,٦٠٩٧:ب. ص، ٣٨ بناية/المصدار/ ش االمير حسن/عمان
١١١١٨

24

ش االمير حسن/ عمان١١١١٨ -٦٠٩٧ ب.ص
٣٨ بناية/المصدار/
الصنف
١٧٠٧٥٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اغطية.  بطانيات لالسرة, ( بياضات حمام )عدا المالبس.  المناشف البياضات, البشاكير
 مناشف،  منسوجات قطنية،( مفارش واقية للموائد )بياضات للموائد,  اقمشة. لالسرة
اقمشة للباس القدم، للوجه من النسيج
(بمعزل عنcotton) إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

اسم طالب التسجيل:

تكسون العالمية للتجارة العامة

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/02/2020

Date of

عمان/الصويفيه  ،ص.ب١١٩١٠ ,١١٠١:

TXON INTERNATIONAL
FOR GENERAL TRADING
CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/swifiya, P.O.Box: 1101, 11910

الفؤاد للملكيه الفكريه ص.ب ١١٩١٠ -١١٠١
عمان/الشميساني
الصنف
١٧٠٨٠١

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
170801
Class
24

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أكياس المخدات ,أغطية مزخرفة للمخدات ,اللحف ,حصائر السفر )وشاحات تغطي األرجل
عند الجلوس( ,القطع القماشية ألغطية المراحيض  ,بياضات الحمامات ,عدا عن المالبس,
بياضات )اغطية( لالسره ,اغطية االسره ,بطانيات لالسره ,بياضات لالستعمال المنزلي

Applicant Name:

24

Goods/Services
, pillowcases, pillow shams, quilts, travelling rugs lap robes ,
fitted toilet lid covers of fabric bath linen, except clothing, bed
linen, bedspreads, bed blankets, household linen
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تاريخ ايداع الطلب:

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد أبراھيم السعدي

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

كويت
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

دولة الكويت – الري – شارع  – ٢٩خلف صفاة الغانم
لأللكترونيات – صندوق بريد ٣٧١٠٨
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
عمان ,االردن
24
الصنف
١٧٠٧٨٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بياضات الحمامات عدا عن المالبس ،بطانيات لألسرة ،أقمشة لألسرة ،أغطية األسرة ،أغطية
من الورق لألسرة ،بياضات )أغطية( لألسرة ،أغطية األسرة ،قماش للغربلة ،قماش الديباج،
األقمشة الخام المطبوعة ،كنفا للنسيج أو التطريز ،نسيج الشنيل ،نسيج الشنيل ،القطع الواقية
]بياضات المائدة[ ،منسوجات قطنية ،أغطية من النسيج لألثاث ،أغطية من البالستيك لألثاث،
أغطية األسرة ،أغطية للوسائد ،أغطية ]فضفاضة[ لألثاث ،كريب ]نسيج[ ،ستائر من النسيج
أو البالستيك ،بياضات مقلمة ،نسيج الفستان القطني ،ستائر لألبواب ،بسط ،مادة مطاطية
محبوكة ،قماش مخطط للتطريز ،قماش الحلفا ،القماش ،أقمشة من جلود الحيوانات المقلدة،
األقمشة لالستخدامات النسيجية ،مناشف للوجه من النسيج ،لباد ،أقمشة من ألياف زجاجية
تستخدم في النسيج ،القطع القماشية المفصلة ألغطية المراحيض ،فالنيلة )قماش رقيق(
صحية ،أقمشة للباس القدم ،أغطية من البالستيك لألثاث ،أغطية ]فضفاضة[ لألثاث ،نسيج
الفستيان القطني ،شاش ]قماش[ ،قماش الزجاج ]مناشف[ ،بطانات القبعات النسيجية تباع
بالتجزئة ،بياضات لالستعمال المنزلي ،النسيج الصوفي )قماش( ،أقمشة محبوكة ،تسميات
من القماش ،قماش بياضات ،أنسجة للمالبس النسائية الداخلية ،بطانات ]أنسجة[ ،مفارش
الموائد غير المصنوعة من الورق ،الناموسيات ،الستائر الشبكية ،األقمشة النسيجية غير
المحبوكة ،أغطية مزخرفة للمخدات ،أكياس المخدات ،مواد بالستيكية ]بديلة للقماش[،
بطانيات الطابعات من النسيج ،بطانيات الطابعات من النسيج ،أقمشة من قنب سيام ،األقشمة
من الحرير االصطناعي ،حصائر السفر )وشاحات تغطي األرجل عند الجلوس( ،أغطية
الموائد ،المالءات )منسوجات( ،ستائر من النسيج أو البالستيك للحمامات ،حرير ]قماش[،
أقمشة حريرية لطباعة الرسوم ،أكياس النوم ]أغطية[ ،تفتة ]قماش[ ،أقمشة ألغطية الفراش
]بياضات[ ،أقمشة ألغطية الفراش ،أقمشة ألغطية الفراش ،قماش مخطط للتطريز ،مشبكات
]أقمشة[ ،مخمل ،المعلقات الجدارية النسيجية ،قماش صوفي ،أقمشة صوفية.

06/05/2020

Date of

Applicant Name:

Mohammed Ibrahim
Alsaadi
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
 Applicant Address State of Kuwait - Al-Rai - Street 29behind Safat Al-Ghanem Electronics - PO
Box: 37108
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170789
Class
24

Trademark

Goods/Services
Bath linen, except clothing; Bed blankets; Bed clothes; Bed
covers; Bed covers of paper; Bed linen; Bedspreads; Bolting
cloth; Brocades; Calico cloth (Printed—); Canvas for tapestry or
;]embroidery; Chenille fabric; Cloth; Coasters [table linen
Cotton fabrics; Coverings (Furniture—) of textile; Coverings of
plastic for furniture; Coverlets [bedspreads]; Covers for
cushions; Covers [loose] for furniture; Crepe [fabric]; Curtains
;of textile or plastic; Diapered linen; Dimity; Door curtains
—Drugget; Elastic woven material; Embroidery (Traced cloth for
;); Esparto fabric; Fabric; Fabric of imitation animal skins
Fabrics for textile use; Face towels of textile; Felt; Fiberglass
fabrics, for textile use; Fitted toilet lid covers of fabric; Flannel
(Sanitary—); Footwear (Fabric for —); Furniture coverings of
;]plastic; Furniture (Loose covers for—); Fustian; Gauze [cloth
;Glass-cloth [towels]; Hat linings, of textile, in the piece
;Household linen; Jersey [fabric]; Knitted fabric; Labels of cloth
Linen cloth; Lingerie fabric; Linings [textile]; Mats (Place—), not
of paper; Mosquito nets; Net curtains; Non-woven textile
fabrics; Pillow shams; Pillowcases; Plastic material [substitute
;for fabrics]; Printers’ blankets of textile; Quilts; Ramie fabric
—Rayon fabric; Rugs (Travelling—) [lap robes]; Runners (Table
); Sheets [textile]; Shower curtains of textile or plastic; Silk
[cloth]; Silk fabrics for printing patterns; Sleeping bags
;][sheeting]; Taffeta [cloth]; Tick [linen]; Ticks [mattress covers
;]Towels of textile; Traced cloths for embroidery; Trellis [cloth
Velvet; Wall hangings of textile; Woollen cloth; Woollen fabric.
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اعالن الجريدة الرسمية

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

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

سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
SMAS Intellectual Property P.O.Box
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170732
Class
25
25
الصنف
١٧٠٧٣٢

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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اعالن الجريدة الرسمية

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

ألتونينيزادي ماھاليسي كوشباكيشي كاديسي رقم١/ ٢٧ :
أوسكودار -اسطنبول ،تركيا

20/11/2019

plicant NameAp:

MODANISA ELEKTRONIK
MAGAZACILIK VE TIC.
A.S.
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ALTUNIZADE MAHALLESI KUSBAKISI
CADDESUI NO: 27/1
USKUDAR-ISTANBUL

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170704
Class
25
25
الصنف
١٧٠٧٠٤

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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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مدن للطباعة على المالبس

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

االردن
ذ .م  .م
عمان -الشميساني  ،ص.ب١١١٨٣ ,٥٠٩١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٣ -٥٠٩١عمان -الشميساني

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٦٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس اعطية الراس قبعة السترات

16/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

mudn for printing on
clothing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -shmisani , P.O.Box: 5091, 11183

25

Applicant for
P.O.Box 5091 -11183 amman -shmisani
Correspondence
Trademark
170764
Class
25

Goods/Services
clothing, headware, hats jackets
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Date of

26/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170955
Class
25

Goods/Services
Clothing, footwear, headgear, namely, clothing for children,
layettes, bibs not of paper, bath robes, bathing suits, shorts,
belts (clothing), suspenders, blouses, cardigans, trousers,
overalls, combinations (clothing), shirts, t-shirts, skirts, polo
shirts, pullovers, vests, dresses, coats, tailleurs (suits), parkas,
overcoats, blousons, jackets, underwear, furs (clothing),
wedding dresses, gloves (clothing), mittens, scarves, stoles,
sashes for wear, shawls, neckties, collars, caps, hats, caps,
visors (headgear), hosiery, men's suits, ponchos, raincoats,
socks, tights, leggings (trousers), pajamas, tracksuits, beach,
ski or sports footwear, bedroom slippers, clothing for sports,
boots, ankle boots, sandals, pumps, esparto shoes or sandals,
headbands, headwear.

26/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ديرامود
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، فيلينوف دو آسك٥٩٦٥٤ ، رو جون ھادلي،١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
25
الصنف
١٧٠٩٥٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، صدريات ليست من الورق، مالبس لألطفال كسوة أطفال، وتحديدًا، قبعات، أحذية،مالبس
 سترات، بلوزات، حماالت،( أحزمة )مالبس، سراويل قصيرة، ثياب استحمام،برانس حمام
، قمصان قصيرة األكمام، قمصان،( توليفات )مالبس، بذات، سراويل،من الصوف المحبوك
،( ثياب ذات قطعتين )بذات، معاطف، فساتين، صدريات، كنزات بلوفر، قمصان باولو،تنورات
، فراء )مالبس( فساتين زفاف، مالبس داخلية، معاطف، سترات بلوزون، معاطف ثقيلة،بركا
 أربطة، شاالت، أوشحة لالرتداء، دثارات، أوشحة، قفازات لليد والرسغ،(قفازات )مالبس
 معاطف، عباءات، بذات رجالي، جوارب محبوكة،( أقنعة واقية )للرأس، قبعات، ياقات،عنق
 أحذية شاطئية أو، مالبس تمارين، بيجامات،( طماق )جوارب، جوارب ضيقة، جوارب،مطر
، مضخات، أحذية نصفية صنادل، أحذية طويلة، مالبس رياضية، أخفاف،رياضية أو للتزلج
. قبعات، أربطة رأس،أحذية سباراتو أو صنادل
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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
25
الصنف
١٧٠٧٤٤

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
170744
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:

11/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تيتانيوم لتجارة االلبسة

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:

المدينة/الشارع عمان /الدوار السابع  ،ص.ب١١٥١٢ ,٢٩:

ص.ب  ١١٥١٢ -٢٩المدينة/الشارع
السابع
١٧٠٨٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسه واالحذية

11/06/2020

Date of

عمان /الدوار
الصنف

25

Tithanium Clothing
trading company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street
amman/7th circle, P.O.Box:
29, 11512
Applicant for
P.O.Box 29 -11512 city/street
Correspondence
amman/7th circle
Trademark
170804
Class
25

Goods/Services
clothing and shoes
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Date of

21/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

International Fashion
Point Garments Trading
Company LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/telal ali /al sultan
market , P.O.Box: 3828, 11953
Applicant for
P.O.Box 3828 -11953 city/street
Correspondence
amman/jabl al hussain
Trademark
170990
Class
25

Goods/Services
ready clthing
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use separately from the mark

21/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة نقطة االزياء العالمية لتجارة االلبسة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

، سوق السلطان/ تالع العلي/الشارع عمان/المدينة
١١٩٥٣ ,٣٨٢٨:ب.ص
جبل/عمان
25

الصنف

الشارع/ المدينة١١٩٥٣ -٣٨٢٨ ب.ص
الحسين
١٧٠٩٩٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االلبسه الجاھزة
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال )الكلمات العامة
والوصفية(بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/06/2020

اسم طالب التسجيل:

طارق عباس عبد المحسن ابو الضبعات

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٥١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسه

Applicant Name:

tariq abbass adbelmuhsen
abu aldabat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street
zarqa/down town, P.O.Box:
1002, 11511

الزرقاء /الوسط التجاري  ،ص.ب,١٠٠٢:

ص.ب  ١١٥١١ -١٠٠٢المدينة/الشارع
التجاري
١٧١٠٠٧

23/06/2020

Date of

الزرقاء /الوسط
الصنف

25

Applicant for
P.O.Box 1002 -11511 city/street
Correspondence
zarqa/down town
Trademark
171007
Class
25

Goods/Services
clothing
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

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

شركة الزغل الصناعية
االردن
تضامن
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٥٩٢ -٨٩المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االحذية

Applicant Name:
zaghal Industrail co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/abu alanda, P.O.Box:
89, 11592

عمان/ابوخلدا  ،ص.ب١١٥٩٢ ,٨٩:

عمان/ابوخلدا
الصنف

16/07/2020

Date of

25

Applicant for
P.O.Box 89 -11592 city/street
Correspondence
amman/abu alanda
Trademark
170934
Class
25

Goods/Services
shoes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

صقر نصر احمد الذيابات

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

االردن
مؤسسة
اربد  /شارع االمير حسن  ،ص.ب٢١٤١٠ ,١٩٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢١٤١٠ -١٩٧اربد  /شارع االمير حسن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٤٨

26/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السراويل القصيرة الداخلية  ,شباشب االستحمام  ,مالبس سائقي الدراجات النارية ,
مستلزمات منع االنزالق لألحذية  ,القطع األمامية لألحذية  ,ألبسة القدم  ,القبعات أغطية
للرأس  ,الجوارب الطويلة  ,حواشي األحذية  ,مالبس العمل الكاملة بكونھا قطعة واحدة ,
الرداءات الطويلة  ,النعال الداخلية  ,األحذية ذات الرقبة القصيرة  ,قبعات رسمية  ,القطع
التي توضع على القمصان من جھة الصدر  ,المالبس الضيقة  ,المالبس الداخلية الممتصة
للعرق  ,المالبس الجاھزة  ,الصنادل  ,صنادل االستحمام  ,المالبس الخارجية الفضفاضة ,
وشاحات )أو شحة الرقبة(  ,القمصان النسائية الداخلية القصيرة  ,مشدّات الصدر والبطن
مالبس داخلية(  ,الشاالت  ,القمصان  ,الشباشب  ,الجوارب  ,البدالت  ,المالبس الداخلية ,
المالبس  ,أحذية لكرة القدم  ,الفساتين  ,األرواب النسائية  ,المالبس من الفراء  ,القبعات
الضيقة  ,األحذية أو الصنادل المصنوعة من األلياف العشبية  ,أحذية ممارسة التمارين
البدنية  ,األحزمة مالبس  ,أحذية الرياضة  ,القمصان ذات األكمام لقصيرة  ,الجوارب
النسائية الطويلة  ,الجزمات  ,الكنزات  ,السترات كنزات صوفية  ,وشاحات )ربطات عنق( ,
القمصان ذات األكمام لقصيرة  ,الواقيات المطاطية لألحذية  ,مالبس األطفال حديثي الوالدة ,
واقيات المالبس  ,الفساتين  ,األحذية  ,البيجامات  ,القفازات مالبس  ,مالبس الشاطئ ,
أحذية للشاطئ  ,الجوارب الطويلة الماصة للعرق  ,كعاب للجوارب الطويلة  ,القبعات
المسطحة المستديرة  ,المعاطف  ,األحذية ذات الرباطات  ,القبعات ,مالبس جلدية ،احذية
جلدية واحزمة جلدية

SAQER NASEER AHMED
AL-THEUABAT
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid/prince Hassan srt, P.O.Box: 197,
21410

25

Applicant for
P.O.Box 197 -21410 irbid/prince Hassan
Correspondence
srt
Trademark
170748
Class
25

Goods/Services
boxer shorts , bath slippers , motorists' clothing , non-slipping
devices for footwear , tips for footwear , footwear* , caps
headwear , hosiery , welts for footwear , overalls , chasubles ,
inner soles , half-boots , top hats , shirt fronts , tights , sweatabsorbent underwear , ready-made clothing , sandals , bath
sandals , smocks , mufflers neck scarves , camisoles , bodices
lingerie , shawls , shirts , slippers , socks , suits , underwear ,
clothing* , football shoes , dresses , dressing gowns , furs
clothing , skull caps , esparto shoes or sandals , gymnastic
shoes , belts clothing , boots for sports* , short-sleeve shirts ,
stockings , boots* , sweaters , jumpers pullovers , boas necklets
, short-sleeve shirts , galoshes , layettes clothing , dress shields
, dresses , shoes* , pyjamas , gloves clothing , beach clothes ,
beach shoes , sweat-absorbent stockings , heelpieces for
stockings , berets , coats , lace boots , hats ,leather
clothes,leather shoes,leather belts
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ايه ام برونن  ٥٣٣٠ ،١فيوشل ايه ام سي ،النمسا

17/12/2019

Applicant Name:
Red Bull GmbH
Nationality
: AUSTRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See,
Austria

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
170717
Class
28
28
الصنف
١٧٠٧١٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللعب؛ أدوات اللعب؛ أدوات الرياضة الجمنازية؛ أدوات ومعدات رياضية؛ زينة لشجرة عيد
الميالد؛ زينة لألعياد واالحتفاالت وشجر اصطناعي لعيد الميالد؛ أجھزة ألرض المعارض
والمالعب؛ دُمى؛ ألعاب خِدع مبتدعة للحفالت؛ أجھزة ألعاب المقامرة؛ أجھزة ألعاب؛ أجھزة
ألعاب فيديو؛ أجھزة ألعاب الفيديو في األماكن الخارجية المخصصة لھا؛ آالت تسلية تعمل
أتوماتيكيا ً وبالنقد؛ آالت تعمل بقطع النقد ]آالت قمار[؛ ألعاب فيديو ُتحمل باليد؛ ألعاب ُتحمل
باليد مع شاشات عرض بالبلورات السائلة؛ نماذج مصغرة للمركبات؛ مركبات لعب؛ طائرات
بدون طيار ]لعب[؛ أجھزة ألعاب الفيديو اإللكترونية؛ أجھزة تحكم محمولة باليد للعب ألعاب
الفيديو.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Games; playthings; gymnastic articles; sporting articles and
equipment; decorations for Christmas trees; festive decorations
and artificial Christmas trees; fairground and playground
apparatus; toys; novelty toys for parties; gaming machines for
gambling; apparatus for games; video game machines; arcade
video game machines; amusement machines automatic and
coin-operated; slot machines [gaming machines]; hand-held
;video games; hand-held games with liquid crystal displays
scale model vehicles; toy vehicles; drones [toys]; video game
consoles; hand-held consoles for playing video games.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/01/2019

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٨٢٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد  ،مستخرجات اللحوم  ،الفواكه
والخضروات المحفوظة والمجففة والمطبوخة  ،الھالميات  ،المربيات  ،الكومبوت )فاكھة
مطبوخة بالسكر(  ،البيض والحليب ومنتجات الحليب  ،الزيوت والشحوم الصالحة لألكل؛
األغذية الخفيفة التي أساسھا الفواكه ،الخضار ،الجبن ،اللحوم ،البندق ،البندق الجاھز،
البذور الصالحة لألكل ،.رقائق البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ الوجبات الخفيفة.

24/01/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170824
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 milk products; edible oils and fats; snack foods
;based on fruit, vegetables, cheese, meat, nuts; prepared nuts
edible seeds; potato chips; potato crisps; snack foods.
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تاريخ ايداع الطلب:

07/08/2019

اسم طالب التسجيل:

أغرو سيفيال أسيتوناس ،إس .كوب .أيه إن دي

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

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أفدا .دي ال أنوفيسيون ،إديفيسيو رنتاسفيال ٨ ،فلور ،
ص.ب٩١٠٥٨٠ ,١١١٩١:

07/08/2019
AGRO SEVILLA
ACEITUNAS, S. COOP.
AND

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avda. de la Innovacion, Edificio
Rentasevilla, 8th Floor, P.O.Box: 11191,
910580

سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
SMAS Intellectual Property P.O.Box
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170737
Class
29
29
الصنف
١٧٠٧٣٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ فواكه وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة
ومطھوة؛ زيتون محفوظ؛ ھالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر؛ البيض والحليب ؛
الزيوت والدھون الصالحة لألكل, .

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Products: Meat, fish, poultry and game, preserved, frozen, dried
and cooked fruits and vegetables; preserved olives; jellies,
jams, compotes; eggs, milk | edible oils and fats. ,
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تاريخ ايداع الطلب:

07/08/2019

اسم طالب التسجيل:

أغرو سيفيال أسيتوناس ،إس .كوب .أيه إن دي

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

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

أفدا .دي ال أنوفيسيون ،إديفيسيو رنتاسفيال ٨ ،فلور ،
ص.ب٩١٠٥٨٠ ,١١١٩١:

07/08/2019
AGRO SEVILLA
ACEITUNAS, S. COOP.
AND

cant NameAppli:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avda. de la Innovaci?n, Edificio
Rentasevilla, 8th Floor, P.O.Box: 11191,
910580

سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
SMAS Intellectual Property P.O.Box
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170736
Class
29
29
الصنف
١٧٠٧٣٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ فواكه وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة
ومطھوة؛ زيتون محفوظ؛ ھالم )جيلي( ومربيات وفواكه معلبوخة بالسكر؛ البيض والحليب :
الزيوت والدھون الصالحة لألكل◌ْ , .

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Products: Meat, fish, poultry and game ; preserved, frozen, dried
and cooked fruits and vegetables; preserved olives; jellies,
jams, compotes; eggs, milk; edible oils and fats. ,
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اعالن الجريدة الرسمية

09/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

CONG TY CO PHAN SUA
كونغ تي واي كو فان سوا فييت نام )فيناميلك( )وتعمل أيضا ً باالسم فيتنام دايري
VIET NAM (VINAMILK)
(برودتكس جوينت ستوك كبمني
(also trading as VIETNAM
DAIRY PRODUCTS JOINT
STOCK COMPANY)
Nationality
: VIET NAM
فيتنام
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address 10, Tan Trao Road, Tan Phu Ward, District
 ھو تشي مينه،٧  ديستريكت، تان فو وارد، تان تراو روود،١٠
7, Ho Chi Minh city, Vietnam
 فيتام،سيتي

:اسم طالب التسجيل

Date of

09/09/2019

Applicant Name:

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170705
Class
29
29
الصنف
١٧٠٧٠٥

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Milk and milk products; milk powder; yogurt drinks; flavoured
milk

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الحليب ومنتجات الحليب؛ حليب بودرة؛ مشروبات اللبن؛ حليب منكه
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2019

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٨١٢

الصنف

18/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم؛ األسماك؛ الدواجن؛ لحوم الصيد؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه والخضار المحفوظة
والمجففة والمطبوخة؛ المواد الھالمية؛ المَربى؛ الفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب؛
منتجات حليب؛ الزيوت والدھون القابلة لألكل؛ الغموس؛ الجبنة؛ لبن الزبادي؛ المكسرات
ضرة ؛ البذور المعالجة الصالحة لألكل؛ ألواح األغذية التي
الصالحة لألكل؛ المكسرات المح ّ
أساسھا البندق؛ خلطات الفواكه والبندق؛ رقائق البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األغذية
الخفيفة التي أساسھا البطاطس؛ األغذية الخفيفة التي أساسھا فول الصويا؛ رقائق الصويا؛
الوجبات الخفيفة التي أساسھا الفاكھة؛ رقائق فواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم البقري الجاھز؛ لحم
البقر المقدد؛ جلد الخنزير المنفوخ؛ سلطات الخضروات؛ الفواكه والخضار القابلة للدھن؛
األغذية الخفيفة والرقائق التي أساسھا الخضار؛ األغذية الخفيفة الجاھزة لألكل التي تتكون
أساسا من تابطاطس والرقائق والمكسرات ومُن َتجات المكسرات والبذور والفواكه
والخضراوات أو الخلطات المكونة منھا؛ األغذية الخفيفة واألكل القابل للدھن التي أساسھا
البقوليات.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170812
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved, dried and
;cooked fruits and vegetables; jellies; jams; compotes; eggs
;milk; milk products; edible oils and fats; Dips; cheese; yogurt
edible nuts; processed nuts; processed edible seeds; nut-based
food bars; mixtures of fruit and nuts; Potato chips; potato
crisps; potato-based snack foods; soy-based snack foods; soy
chips; fruit-based snack food; fruit chips; yucca chips; Prepared
beef; beef jerky; puffed pork rind; vegetable salads; fruit and
;vegetable spreads; vegetable based snack foods and chips
ready to eat snack foods consisting primarily of potatoes and
chips, nuts, nut products, seeds, fruits, vegetables or
combinations thereof; legume-based snacks and spreads.
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

07/01/2020

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
170932
Class
29

07/01/2020

: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

29

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٧٠٩٣٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Mr Kareem مستر كريم
Goods/Services
caviar , oils for food , vegetables, preserved , marmalade ,
yoghurt , coconut, desiccated , pickles , milk products , flavored
nuts , except dates , sardines, not live , raisins , potato flakes ,
tomato pure , potato flakes , meat, tinned canned (Am.) , poultry,
not live , tuna, not live , tahini sesame seed paste , cheese , fish,
not live , curd , crystallized fruits , eggs* ,

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جوز الھند المجفف,  واللبن,  مربى فواكه,  المحفوظة، الخضروات,  زيوت الطعام, الكافيار
 غير، سمك السردين,  باستثناء التمور,  المكسرات المنكھة,  منتجات حليب,  المخلالت,
, )) . المعلبة، اللحوم,  رقائق بطاطا,  معجون الطماطم,  رقائق بطاطا,  زبيب, الحي
، اسماك,  الجبنة,  طحينية عجينة بذور السمسم,  غير الحي، التونة,  غير الحي،الدواجن
. البيض,  فواكه مغطاة بالسكر,  ُخثارة اللبن, غير الحي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

19/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اياد البيشاوي و شريكته )توصية بسيطة (

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

االردن
توصية
عمان/وسط البلد/ش .بسمان  ،ص.ب١١١١٨ ,٧٠٧٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٧٠٧٠عمان/وسط البلد/ش.بسمان

رقم العالمة التجارية

١٧٠٨٠٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم و االسماك و الدواجن المجمدة و المجففة و الفواكه و الخضار المطبوخة و الھالم و
المربى و الكومبوت و البيض و الحليب و منتجات االلبان و الزيوت و الدھون الصالحة لالكل
و االجبان

19/01/2020

Date of

Applicant Name:

eyad al bishawy and his
partner company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/st.basman, P.O.Box: 7070, 11118

Applicant for
Correspondence

29

P.O.Box 7070 -11118
amman/st.basman/next to salam
restaurant
170800
Class
29

Trademark

Goods/Services
meat,fish , fish , frozen and dried poultry ,cooked fruits and
vegetables , jellies , jam , compotes , eggs , milk , dairy products
, edible oils , edible oils and fats
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Date of

06/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

ameApplicant N:
GOTO Kanetaka
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-76-9, Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 1140023 JAPAN

:تاريخ ايداع الطلب

جوتو كانيتاكا
يابان
شركة اجنبية

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

٠٠٢٣ – ١١٤  طوكيو،  كيتا – كو،  تاكينوجاوا، ١-٧٦-٩
. اليابان

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170865
Class
29
29
الصنف
١٧٠٨٦٥

Applicant for
Correspondence
Trademark

06/02/2020

Goods/Services
Oils for food, edible oils and fats , Milk; Cheese; Yogurt; Ice
cream; Butter, meats , eggs, edible fish and crustaceans (not
live), frozen vegetables , frozen fruits, meat products, processed
marine products, processed vegetables and processed fruit,
aburaage (fried soybean curd) , koridofu (soybean curd frozen
and then dried), konnyaku (jelly made from devil's tongue root),
soybean milk, tofu (soybean curd), natto (fermented soybeans,
processed eggs, namemono (fermented edible soybean paste,
not for soup), beans, preserved, Formed textured vegetable
protein for use as a meat substitute, Unformed textured
vegetable protein for use as a meat extender

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 لبن رائب, الجبنة, حليب، اللحوم،  الزيوت الصالحة لألكل والدھون،الزيوت للطعام
 خضروات مجمدة، ( السمك الصالح لألكل والقشريات )غير حية، البيض،  زبدة،بوظة،زبادي
 توفو،  فواكه وخضروات مُعالَجة،  منتجات بحرية مُعالجة،  منتجات اللحوم،  فواكه مجمدة،
،( الكوريدوفو )فول الصويا الرائب المجمد ثم المجفف، (مقلية )خثارة فول الصويا المقلي
التوفو )خثارة فول،  حليب الصويا،( "الكونياكو )جيلي مصنوع من جذر "لسان الشيطان
 ناميمونو )عجينة فول الصويا المخمرة،  بيض مُعالج،( ناتو )فول الصويا المخمر، (الصويا
 بروتين نباتي مُشكل مركب الستخدامه،  بقول محفوظة، ( وليست للحساء، الصالحة لألكل
 بروتين نباتي غير مش ّكل لالستخدام كموسع للحوم، كبديل للحوم
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Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Al-Khair Company for the
slaughter,processing and
marketing of poultry
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AL MAFRAQ -JARASH.ST, P.O.Box: 617,
25110

17/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الخير لذبح وتجھيز وتسويق الدواجن

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
٢٥١١٠ ,٦١٧:ب. ص، شارع جرش-المفرق

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

شارع جرش- المفرق٢٥١١٠ -٦١٧ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٨٩٢

رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 617 -25110 AL MAFRAQ Correspondence
JARASH.ST
Trademark
170892
Class
29

Goods/Services
Chicken ready to roast, chicken nugget, chicken fillet, chicken
zinger, mertadella

29

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مرتديال, زنجر الدجاج, فيلية دجاج,  ناجت دجاج,دجاج جاھز للشوي
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

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

شركة دكان التمر
االردن
ذ .م  .م
عمان الصويفية  ،ص.ب١١٧٣٢ ,٧٧٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٧٣٢ -٧٧٠عمان الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التمور

اعالن الجريدة الرسمية

19/02/2020

Date of

Applicant Name:
Dokan Dates Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -swayfeh, P.O.Box: 770, 11732

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 770 -11732 amman -swayfeh
Correspondence
Trademark
170903
Class
29

Goods/Services
Dates
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Date of

11/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

al-barakih factories
company for tahini,
sesame , halawa/ kasih
factories group gor
foodstuffs
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address al zarqa- jordan , P.O.Box: 150, 13110

Goods/Services
Beans preserved, charcuterie, cheese, butter, chips fruit, chips
potato, concentrates broth , cream dairy products, crystallized
fruits, edible fat, edible oils, flakes potato, frosted fruits, frozen
fruits, fruit chips, fruit jellies, fruit preserved, fruit salads, fruit
stewed, fruit tinned, jams, lentils preserved ,marmalade,
margarine, meat, meat preserved, meat tinned, milk, milk
products, nuts prepared, peanut butter, pickles, tahini, tomato
juice for cooking, tomato puree, vegetables cooked, , vegetables
dried, , vegetables preserved, vegetables tinned, whey, yoghurt,
yogurt

:تاريخ ايداع الطلب

/ مطاحن البركه للسمسم و الحالوه و الطحينيه
مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١٣١١٠ ,١٥٠:ب. ص،  االردن/ الزرقاء

-٧٧٨٠ ب.العالمة الثالثية لالستشارات )تراي مارك (ص
 وادي صقرة,عمارة الريان، عمان١١١١٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi
Saqra
170843
Class
29

11/03/2020

29

الصنف

١٧٠٨٤٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, رقائق بطاطارمركزات المرق, رقائق فواكه, زبدة, جبنة, لحوم مطبوخة,بقول محفوظة
رقائق, زيوت صالحة لالكل, دھون صالحة لالكل,فواكه مغطاة بالسكر,قشدة منتجات البان
,  فواكه محفوظة, ھالم جلي الفواكه, رقائق فواكه, فواكه مجمدة, فواكه مثلجة,بطاطا
 سمن,  مربى فواكه,عدس محفوظ,مربيات,_ فواكه معلبة, فواكه مطبوخة,سلطات فواكه
 زبدة, مكسرات محضرة, منتجات الحليب, حليب, لحوم معلبة, لحوم محفوظة, لحوم,نباتي
, خضراوات مطبوخة,  معجون بندورة, عصير بندورة للطبخ,طحينية,مخلالت,فول سوداني
 لبن زبادي, لبن رائب, لبن مخيض, خضراوات معلبة, خضراوات محفوظة,خضراوات مجففة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة جافكو للغذاء والتجارة الخارجية المحدودة

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

GAFKO GIDA DIS
TICARET LIMITED
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address KARACAILYAS EVREN MAHALLESI
ATATURK BULVARI NO:43/A AKDENIZ
MERSIN TURKEY

كاراكيلياس إيفرين ماھاليسي أتاتورك بولفاري رقم /٤٣:أيه
أكدينيز ميرسين تركيا
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٧٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد ،منتجات اللحوم المصنعة؛ البقول المجففة؛
شوربات ،مرق لحم؛ زيتون محفوظ ،معجون الزيتون؛ حليب من أصل حيواني؛ منتجات
حليب؛ زبدة؛ زيوت صالحة لألكل؛ فواكه وخضروات مجففة ومحفوظة ومجمدة ومطبوخة
ومدخنة ومملحة؛ معجون الطماطم؛ المكسرات المحضرة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة؛
بندق للدھن و زبدة الفول السوداني؛ طحينية ]عجينة بذور السمسم[؛ البيض ومسحوق
البيض؛ رقائق بطاطا.

15/03/2020

Date of

29

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170753
Class
29

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; processed meat products; dried
pulses; soups, bouillon; processed olives, olive paste; milks of
;animal origin; milks of herbal origin; milk products; butter
edible oils; dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted
fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts and dried
fruits as snacks; hazelnut spreads and peanut butter; tahini
(sesame seed paste); eggs and powdered eggs; potato chips.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/05/2020

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

جروما ،اس .ايه .بي .دي سي .في.
مكسيك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ريو دي ال بالتا  ٤٠٧ #او تي اي ،.كولونيا دي فالي ،سي.
بيه ، ٦٦٢٢٠ .سان بيدرو غارزا غارزيا ،ان .ال .المكسيك
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
29
الصنف
١٧٠٧٩٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وجبات غموس خفيفة وتشمل غموس الغواكامولي )غموس االفوكادو( وغموس الكريمة
الحامضة وغموس الجبن وغموس الفاصولياء ،صلصة الفاصولياء ،الھالبينو

13/05/2020

Date of

Applicant Name:
GRUMA, S.A.B. DE C.V.
Nationality
: MEXICO
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rio de La Plata #407 Ote., Colonia de
Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza Garcia,
N.L., Mexico
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170792
Class
29

Trademark

Goods/Services
snack dips, including guacamole dip, sour cream dip, cheese
dip, bean dip; bean salsa; jalapenos
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

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

شركة لبان لألغذية ش .م .م.
سلطنه عمان
شركة اجنبية
ص.ب رقم  ،٧٩٣رمز بريدي  ١١٢روي  ،سلطنة عمان

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٤ -٨٣١٤١٠عمان/شارع بكين

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٨٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستخلصات اللحوم الدھون الصالحه لآلكل لحوم الصيد غير الحي البيض الخضروات
المحفوظة  ,الفواكه المطبوخة بالسكر ,الفواكه ألمحفوظة المربى الخضروات المجففة
الخضروات المطبوخة الفواكه المطھوة ,منتجات حليب الخضروات المجففة وبالتجميد الحليب
زيوت الطعام ھالم) جلي( الفواكه وجبات السمك لالستھالك البشرى الدواجن غير ألحي
اللحوم سمك مملح

12/07/2020

Date of

Applicant Name:
Luban Foods LLC
Nationality
: OMAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 793, Ruwi 112, Sultanate of Oman

29

Applicant for
P.O.Box 831410 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
170986
Class
29

Goods/Services
meat extracts , edible fats , game, not live , eggs* , vegetables,
preserved , compotes , fruit, preserved , jams , vegetables, dried
, vegetables, cooked , fruit, Stewed , Milk products , freeze-dried
vegetables, milk , oils for food , fruit jellies . fish meal for human
consumption , poultry, not live , meat , Salted fish .
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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
170763
Class
29

Goods/Services
vegetable oils jams, pickles, preserved vegetables ,milk and
milk products jameed,eggs.tahina potato chips,dates, prepared
nuts, raisins, preserved fruits,crystallized fruits and candy fruits

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
29
الصنف
١٧٠٧٦٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الحليب وغيره من منتجات االلبان, خضار محفوظه, مخلالت, مربيات.,زيوت نباتيه
, فواكه محفوظه, زبيب, مكسرات محضره, تمور, شيبس البطاطا, طحينه, البيض,الجميد
فواكه مغطاه بالسكر وفواكه معلبه
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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
170762
Class
29

Goods/Services
vegetable oils,jams, pickles, preserved vegetables,chicken,milk
and milk products jameed,eggs, tahina, potato chips, dates,
prepared nuts, raisins, preserved fruits,crystallized fruits and
candy fruits

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
29
الصنف
١٧٠٧٦٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الحليب وغيره من منتجات االلبان, دواجن, خضار محفوظه, مخلالت, مربيات,زيوت نباتيه
, فواكه محفوظه, زبيب, مكسرات محضره, تمور, شيبس البطاطا, طحينه, البيض,الجميد
فواكه مغطاه بالسكر وفواكه معلبه
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118

Goods/Services
vegetable oils, jams, pickles, preserved vegetables, canned
meats, sardines, tuna, fish, chicken, milk and milk products,
jameed, eggs, tahina, potato chips, dates, prepared nuts,
reserved fruits, crystallized fruits, and candy fruits.

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

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

، ٨عمارة رقم، شارع اللوزة،المقابلين،الشارع عمان/المدينة
١١١١٨ ,٧٧١٦:ب.ص
الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٧١٦ ب.ص
٨عمارة رقم، شارع اللوزة،المقابلين،عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
170998
Class
29

12/08/2020

29

الصنف

١٧٠٩٩٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. أسماك. سردين تونة. لحوم معلبه. خضار محفوظه,. مخلالت. مربيات,زيوت نباتيه
. شيبس البطاطاء تمور؛. البيض طحينة. الجميد، حليب وغيره من منتجات االلبان,.دواجن
. فواكه مغطاه بالسكرء فواكه معلبة. زبيب؛ فواكه محفوظة,مكسرات محضرة
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118

Goods/Services
vegetable oils, jams, pickles, preserved vegetables, canned
meats, sardines, tuna, fish, chicken, milk and milk products,
jameed, eggs, tahina, potato chips, dates, prepared nuts,
preserved fruits, crystallized fruits, and candy fruits.

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

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

، ٨عمارة رقم، شارع اللوزة،المقابلين،الشارع عمان/المدينة
١١١١٨ ,٧٧١٦:ب.ص
الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٧١٦ ب.ص
٨عمارة رقم، شارع اللوزة،المقابلين،عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
170995
Class
29

12/08/2020

29

الصنف

١٧٠٩٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 سردين. لحوم معلبةه.خصار محقوطه، مخلالت. مربيات.زيوت نياتيه
 شيبس. طحينة. البيص، الجميد،حليب وغيره من منتجات االلبان، دواجن. أسماك.تونة
. زبيب؛ فواكه محفوظة, مكسرات محضرة.البطاطاء تمور
. فواكه معلبة،فواكه مغطاه بالسكر
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Date of

12/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

L?DERACH (SCHWEIZ)
AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bleiche 14, 8755 Ennenda, Switzerland

Goods/Services
Chocolate-based products; Cocoa; Coffee; Tea; Chocolate
confectionery; Chocolate flavored confectionery; Chocolate
sweets; Chocolate bars; Chocolate coatings and desserts;
Chocolate coated fruits; Beverages made from chocolate;
Sugars, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee
products; Ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets;
Confectionery; Pastry; Ices for food; Honey; Golden syrup;
Spices; Ice for refreshment; Chocolate truffles; Chocolate
extracts; Chocolate mousses; Aerated chocolate; Chocolate
powder; Chocolate flavorings; Chocolate creams; Milk
chocolates; Filled chocolates; Chocolate with alcohol; Pralines
made of chocolate; Chocolates in the form of pralines; Coffee
mixtures; Coffee essences; Coffee flavorings; Coffee based
fillings; all the aforesaid chocolate-based products of Swiss
origin.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the phrase "Chocolatier Suisse" whenever
appearing differently or separately from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

ليديراخ (شفايتز )اه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، اينيندا٨٧٥٥ ،١٤ باليشيه

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170836
Class
30

12/11/2019

30

الصنف

١٧٠٨٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المنتجات التي أساسھا الشوكوالتة؛ الكاكاو؛ القھوة؛ الشاي؛ حلويات الشوكوالتة؛ الحلويات
المنكھة بالشوكوالتة؛ الشوكوالتة والحلويات؛ ألواح الشوكوالتة؛ حلويات الشوكوالتة
وطبقات التغليف؛ الفواكه المغلفة بالشوكوالتة؛ المشروبات المحضرة من الشوكوالتة؛
السكريات والمحليات الطبيعية واألغطية والحشوات للحلويات ومنتجات النحل؛ الثلج
والبوظة واأللبان والمشروبات المجمدة؛ الحلويات؛ المعجنات؛ ثلج لألطعمة؛ العسل؛ قطر
السكر؛ البھارات؛ ثلج للمرطبات المنعشة؛ كمأ الشوكوال؛ مستخلصات القھوة؛ حلوى
الشوكوال المجمدة؛ الشوكوالتة المشبعة بالھواء؛ مسحوق الشوكوالتة؛ منكھات
الشوكوالتة؛ والكريمات الشوكوالته؛ حليب الشوكوالتة؛ الشوكوالتة المحشية؛ الشوكوالتة
المحضرة مع الكحول؛ حلوى الشوكوالتة؛ الشوكوالتة المحضرة على شكل أقراص؛ خلطات
القھوة؛ خالصات البن؛ المواد المنكھة بالقھوة؛ الحشوات التي أساسھا القھوة؛ إن جميع
.المنتجات المذكورة أعاله التي أساسھا الشوكوالتة من أصل سويسري

ocolatier Ch" ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال عبارة
." عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمةSuisse
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تاريخ ايداع الطلب:

26/11/2019

اسم طالب التسجيل:

تشوكوليتس توراس اس.ايه.

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

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كرترا .جيرونا-بانيوليس كيه ام ١٧٨٤٤ ،١٥ .كورنيال دي
تيري ،جيرونا ،اسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ٠ ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧٠٧٧٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شوكوالته ،كاكاو ،أطعمة اساسھا الكاكاو ،مشروبات اساسھا الشوكوالته ،كريما اساسھا
الكاكاو على شكل قابل للدھن ،مخاليط الكاكاو ،المعجنات ،فوندو الشوكوالته )شوكوالتة
سائلة يغطس فيھا قطع من الحلوى والفواكة( ،مسحوق )بودرة( الشوكوالته ،المكسرات
المغطاة بالشوكوالته ،خبز ،دقيق وحبوب االفطار ،مثلجات صالحة لألكل ،شربات ،سكر،
عسل ،العسل األسود ،خميرة ،مسحوق )بورده( الخبز ،ملح ،التوابل ،بھارات ،خل ،صلصات،
أرز ،التابيوكا )مستحضر نشوي( ،الساغو )دقيق نشوي(.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان األبيض واألحمر والذھبي

26/11/2019
CHOCOLATES TORRAS
S.A.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address CRTRA. GIRONA-BANYOLES KM. 15,
17844 CORNELLA DE TERRI, GIRONA,
SPAIN
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170778
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates; Cocoa; Foods with a cocoa base; Chocolate-based
beverages; Cocoa based creams in the form of spreads; Cocoa
;mixes; Pastries; Chocolate fondue; Chocolate powder
;Chocolate-coated nuts; Bread; Flour and Breakfast cereals
Edible ices; Sherbet; Sugar; Honey; Treacle; Yeast; Baking
;powder; Salt; Seasonings; Spices; Vinegar; Sauces; Rice
Tapioca; Sago.
Special condition: Claiming White, red, golden colors
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

كورونا إس.آر.إل.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا بورغوغنا  ،٨ميالنو ،إيطاليا

17/12/2019

Applicant Name:
Corona Srl
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Borgogna 8, Milano Italy

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
170720
Class
30
30
الصنف
١٧٠٧٢٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األرز؛ السكر :عسل النحل والعسل األسود؛ الملح؛ الخردل؛ بھارات؛ القھوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛
القھوة االصطناعية؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق؛ المستحضرات المصنوعة من الحبوب؛
الخبز؛ الفطائر؛ حلويات الشوكوالتة؛ أقراص )حلويات(؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الخل،
الصلصات؛ التوابل

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
;Rice; ices; sugar, honey, treacle; salt; mustard; spices; coffee
tea; cocoa; artificial coffee; tapioca; sago; flour; preparations
;made from cereals; bread; pastries; chocolate confectionary
;tablet (confectionary); yeast; baking powder; vinegar; sauces
condiments
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ٧٠٠اندرسون ھيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
١٠٥٧٧ـ ،١٤٤٤الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٨١٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ،الشاي ،الكاكاو ،السكر ،األرز ،التابيوكا ،الساغو ،القھوة االصطناعية؛ الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز ،المعجنات والحلوى؛ المثلجات؛ العسل،
الدبس؛ الخميرة ،مسحوق الخبز؛ الملح؛ الخردل؛ البھارات؛ الثلج؛ صلصات غمس الوجبات
الخفيفة؛ الوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق ،الذرة ،الحبوب ،األرز؛ الرقائق
والمقرمشات المصنوعة من منتجات الحبوب؛ الوجبات الخفيفة المنفوخة والمش ّكلة؛ الوجبات
الغذائية الخفيفة؛ صلصات الغمس للوجبات الغذائية الخفيفة؛ بذور الحبوب المعالجة.

30/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170816
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee
flour and preparations made from cereals; bread, pastry and
;confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt
mustard; spices; ice; snack food dipping sauces; snack foods
based on flour, corn, cereal, rice; chips and crisps made from
cereal products; puffed and extruded snacks; snack foods; dips
for snack foods; processed cereal seeds.
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Date of

11/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

WAEL MOUSA ABED AL
HAI AL QAWASMI
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AL MAFRAQ , P.O.Box: 851704, 11185

11/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

وائل موسى عبد الحي القواسمي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٨٥ ,٨٥١٧٠٤:ب. ص، المفرق وسط البلد

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

 المفرق وسط البلد١١١٨٥ -٨٥١٧٠٤ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 851704 -11185 AL MAFRAQ
Correspondence
Trademark
170769
Class
30

Goods/Services
sweets
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (Marshmallow CAKE )if
used separately from the mark

30

الصنف

١٧٠٧٦٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحلويات
(ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )مارشملو كيك
بمعزل عن العالمه
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah , Alberah, Palestine

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سلسلة محالت بن ازحيمان

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية

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

 فلسطين، البيره، رام ﷲ

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170861
Class
30
30
الصنف
١٧٠٨٦١

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/02/2020

Goods/Services
Artificial coffee, coffee-based beverages, coffee, unroasted
coffee, instant coffee, coffee beverages with milk, coffee
flavorings, coffee substitutes (vegetal preparations for use as )
The trademark is specified in colors white and red

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، قھوة سريعة الذوبان، بن غير محمص، قھوة، مشروبات أساسھا القھوة،بن اصطناعي
 مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقھوة، منكھات القھوة،مشروبات قھوة بالحليب
 االبيض واالحمر:العالمة محددة باأللوان

172

Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah-West Bank/Palestine

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سلسلة محالت بن ازحيمان

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية

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

 فلسطين، البيره، رام ﷲ

-٧٧٨٠ ب.) (شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
عمان
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
170866
Class
30
30
الصنف
١٧٠٨٦٦

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/02/2020

Goods/Services
Coffee, artificial coffee, Coffee based beverages, Iced Coffee
Special condition: The trademark is specified in colors red,
black, white, brown, pink

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قھوة مبردة, مشروبات اساسھا القھوة, البن االصطناعي,البن
الزھري, البني,  االبيض, االسود, االحمر: العالمة محددة باأللوان:اشتراطات خاصة
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah , Alberah, Palestine

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سلسلة محالت بن ازحيمان

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية

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

 فلسطين، البيره، رام ﷲ

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات) ترايمارك( ص
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170881
Class
30
30
الصنف
١٧٠٨٨١

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/02/2020

Goods/Services
Artificial coffee, coffee-based beverages, coffee, unroasted
coffee, instant coffee, coffee beverages with milk, coffee
flavorings, coffee substitutes (vegetal preparations for use as )
: The registration of this trademark should be limited in colour
red, brown and white according to the printfiled with the
application

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، قھوة سريعة الذوبان، بن غير محمص، قھوة، مشروبات أساسھا القھوة،بن اصطناعي
. مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقھوة، منكھات القھوة،مشروبات قھوة بالحليب
ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون االحمر والبني واالبيض ذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah , Alberah, Palestine

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سلسلة محالت بن ازحيمان

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية

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

 فلسطين، البيره، رام ﷲ

-٧٧٨٠ شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك ( ص ب
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170839
Class
30
30
الصنف
١٧٠٨٣٩

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/02/2020

Goods/Services
Artificial coffee, coffee-based beverages, coffee, unroasted
coffee, instant coffee, coffee beverages with milk, coffee
flavorings, coffee substitutes (vegetal preparations for use as )
The trademark is specified in colors white and red

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، قھوة سريعة الذوبان، بن غير محمص، قھوة، مشروبات أساسھا القھوة،بن اصطناعي
 مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقھوة، منكھات القھوة،مشروبات قھوة بالحليب
االبيض واالحمر:العالمة محددة باأللوان
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة صحتين الدارة المطاعم والتجارة

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ٩٢٤٤٠الدوحة ،قطر

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧٠٧٧٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ،الشاي ،الكاكاو ،مستحضرات مصنوعة من الحبوب ،المعجنات ،الحلويات،
البسكويت ،الكعك والكيك.

25/02/2020
Sahtin Manage
Restaurants and Trade

Date of

meApplicant Na:

Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 92440, Doha, Qatar

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170779
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Coffee; tea; cocoa; preparations made from cereals; pastry
confectionery; Biscuits; Buns, Cakes.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

01/03/2020

اسم طالب التسجيل:

عالء يوسف سالمه العبيدات

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

االردن
مؤسسة فردية
البلقاء -عين الباشا  ،ص.ب١١٨٢١ ,٣٦٦٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٣٦٦٨البلقاء -عين الباشا

رقم العالمة التجارية

١٧٠٨٠٣

01/03/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ,الكاكاو .القھوة غير المحمصة .منكھات القھوة :القھوة االصطناعية .المشروبات
والمستحضرات التي اساسھا القھوة .مشروبات ة مع حليب .المشروبات والمستحضرات التي
أساسھا الكاكاو .مشروبات الكاكاو مع حليب .منتجات الكاكاو

Alaa Yousef Salamah
alobiedat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Balqaa -Ain Albasha , P.O.Box: 3668,
11821
Applicant for
P.O.Box 3668 -11821 Balqaa -Ain Albasha
Correspondence
Trademark
170803
Class
30
30

Goods/Services
Coffee, Coffee flavorings, coffee substitutes,Cocoa, coffeebased beverages, Cocoa-based beverages, unroasted coffee,
Cocoa beverages with milk, coffee beverages with milk,
Cocoa products.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

تالين لماكينات القھوة وصناعة المواد الغذائية

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

االردن
عمان-وادي صقرة  ،ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٨٠٣٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٨٠٣٢عمان _شارع وادي الصقره

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٧١

02/03/2020

Date of

Applicant Name:

Taleen For coffee
machines food industry
: JORDAN

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته ؛ المشرويات القائمة على الشوكوالته؛ مستحضرات الكاكاو الستخدامھا في صنع
المشروبات؛ مسحوق يمزج لمستحضرات المشرويات الشوكوالته ؛ الكاكاو القانمة على
المشروبات ؛ قھوة ؛ القھوة الفورية؛ المشرويات مع قاعدة القھوة ؛ المشروبات المصنوعة
من الشاي ؛ المشروبات مع قاعدة الشوكوالته ؛ المشرويات القائمة على الشوكوالته؛
مشروبات القھوة مع الحليب ؛ المشرويات الكاكاوية المعدة ؛ المشروبات الكاكاو المعدة ؛
الفانيليا المنكھات للمشروبات ؛ الشوكوالته القائم على المستحضرات لصنع المشروبات ؛
تحضيرات ]قائمة على الكاكاو[ لصنع المشروبات؛ تحضيرات ]القھوة القائم[ لصنع
المشروبات ؛ تحضيرات ]الشاي القائم[ لصنع المشروبات ؛ مسحوق الشوكوالتة إلعداد
المشروبات القائمة على الشوكوالته

Amman/ Wadi Saqra Street, P.O.Box:
928032, 11190

30

Nationality
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
P.O.Box 928032 -11190 amman / wadi
Correspondence
saqra street
Trademark
170971
Class
30

Goods/Services
chocolate; chocolate-based drinks; cocoa preparations for
use in making drinks; powdered mixes for the preparations
of chocolate drinks ; cocoa based drinks ; coffee ; instant
a. beverages with a coffee base ; beverages made of
tea ; beverages with a chocolate base ; chocolate-based
beverages; coffee beverages with milk ; prepared cocoabased beverages ; prepared cocoa beverages ; vanilla
flavourings for beverages ; chocolate-based preparations for
making beverages ; preparations [ cocoa-based] for making
beverages ; preparations [ coffee-based] for making
; beverages ; preparations [tea-based] for making beverages
chocolate powder for the preparation of chocolate-based
drinks
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

11/03/2020

اسم طالب التسجيل:

مطاحن البركه للسمسم و الحالوه و الطحينيه /
مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

al-barakih factories
company for tahini,
sesame , halawa/ kasih
factories group gor
foodstuffs
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address al zarqa- jordan , P.O.Box: 150, 13110

الزرقاء  /االردن  ،ص.ب١٣١١٠ ,١٥٠:

العالمة الثالثية لالستشارات )تراي مارك( ص.ب -٧٧٨٠
 ١١١١٨عمان،عمارة الريان ,وادي صقرة
١٧٠٨٤٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن و الشاي و الكاكاو و السكر و االرز  ,بسكويت,الخبز,كعك محلى ,كعك ,مستحضرات
الحبوب,شوكالتة ,توابل ,حلويات,كعك محلى ,ذرة ,بوظة,كسترد ,مثلجات صالحة لالكل ,دقيق
للطعام ,لبن مجمد ,ھالميات جلي فواكھه ,حالوة طحينية ,عجينة كعك ,اقراص محاله
)حالويات( ,فطائر ,معجنات,مسحوق كيك ,تورتات محشوة بالمربى او الفاكھة او المقبالت,
صلصات ,توابل ,سميد ,محليات طبيعية ,حلويات السكر  ,الخميرة

11/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

 TRI MARK CONSULTING P.O.Box 778011118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi
Saqra
170846
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, biscuits, bread, buns, cakes,
cereal preparations, chocolate, condiments, confectionery,
cookies, corn, ice cream, custard, edible ices, flour for food,
frozen yoghurt, fruit jellies, halvah, past cake , pastilles
confectionery, pastries, pasty, powder cake, quiches, sauces,
seasonings , semolina, sweeteners, sugar confectionery, yeast
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة جافكو للغذاء والتجارة الخارجية المحدودة

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant Name:

GAFKO GIDA DIS
TICARET LIMITED
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address KARACAILYAS EVREN MAHALLESI
ATATURK BULVARI NO:43/A AKDENIZ
MERSIN TURKEY

كاراكيلياس إيفرين ماھاليسي أتاتورك بولفاري رقم /٤٣:أيه
أكدينيز ميرسين تركيا
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٧٥٢

15/03/2020

Date of

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ،الكاكاو؛ مشروبات اساسھا القھوة أو الكاكاو ،مشروبات اساسھا شوكوالتة؛
معكرونة ،فطائر محشوة؛ نودلز )معكرونة رقيقة(؛ المعجنات ومنتجات المخابز التي اساسھا
الدقيق؛ الحلويات التي اساسھا الطحين والشوكوالته؛ خبز ،سيميت )كعك تركي على شكل
حلقة مغطاة ببذور السمسم( ،بوجاجا )كعك تركي( ،بيتا )فطيرة تركية( ،شطائر أو
سندويشلت ،كاتمر )معجنات تركية( ،فطائر ،كعك أو كيك ،بقالوة )حلويات اساسھا العجين
مغلفة بالقطر(؛ قطايف؛ الحلويات اساسھا العجين مغلفة بالقطر أو الشراب؛ حلوى البودينغ،
الكسترد ،كازانديبي )حلويات التركية( ،حلوى البودينغ من األرز ،كشكول )حلويات التركية(؛
العسل ،غراء النحل لالستھالك البشري ،العكبر لغايات الطعام؛ التوابل للمواد الغذائية ،فانيال
)منكھات( ،بھارات ،الصلصات )التوابل( ،صلصة الطماطم؛ الخميرة ،مسحوق الخبيز؛ طحين،
سميد ،نشا للطعام؛ السكر ،مكعبات السكر ،السكر المسحوق؛ الشاي ،الشاي المثلج؛
الحلويات ،الشوكوالته ،البسكويت ،البسكويت الھش ،البسكويت على شكل رقائق )ويفر(؛
علكة المضغ؛ بوظة )أيسكريم( ،مثلجات صالحة لألكل؛ ملح؛ األغذية الخفيفة اساسھا
الحبوب ،الفشار أو البوشار ،مسحوق الشوفان ،رقائق الذرة ،حبوب اإلفطار ،القمح المجھز
لالستھالك البشري ،الشعير المسحوق لالستھالك البشري ،الشوفان المجھز لالستھالك
البشري ،حبوب الجاودار المجھزة لالستھالك البشري ،األرز؛ دبس للطعام.

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170752
Class
30

Goods/Services
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate
based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries
and bakery products based on flour; desserts based on flour
and chocolate; bread, simit [Turkish ring-shaped bagel covered
with sesame seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches,
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert
based on dough coated with syrup], kadayif [Turkish dessert
;based on dough]; desserts based on dough coated with syrup
puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice pudding,
keskul [Turkish pudding]; honey, bee glue for human
consumption, propolis for food purposes; condiments for
foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments),
tomato sauce; yeast, baking powder; flour, semolina, starch for
;food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing
gums; ice-cream, edible ices; salt; cereal-based snack food,
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, processed
wheat for human consumption, crushed barley for human
consumption, processed oats for human consumption,
processed rye for human consumption, rice; molasses for food.
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تاريخ ايداع الطلب:

17/03/2020

اسم طالب التسجيل:

بريتيش أميريكان توباكو (براندز )ليمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

British American Tobacco
(Brands) Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, United Kingdom

غلوب ھاوس ٤ ،تامبل باليس ،لندن ،دبليو سي٢ار ٢بي جي،
المملكة المتحدة
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧٠٨١٨

17/03/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العلك؛ أقراص االستحالب ]حلويات[؛ الحلوى؛ حلوى النعناع؛ الحلوى الجيالتينية.

Applicant for
Correspondence

30

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170818
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Chewing gums; Lozenges [confectionery]; candy; candy mints
Gummy candies.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/05/2020

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
١٧٠٧٨٨

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.

12/05/2020

Date of

eApplicant Nam:

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
170788
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/05/2020

اسم طالب التسجيل:

يايال أغرو جيدا ساناي في ناكليات أنونيم سيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ساراي ماه فاتح سلطان محمد بي.إل.في رقم ٣٢٧ :ساراي
كاھرامانكازان أنقرة ،تركيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧٠٧٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن والكاكاو ،المشروبات اساسھا القھوة أو الكاكاو والمشروبات اساسھا الشوكوالتة
والمعكرونة والزالبية المحشوة والمعكرونة الرفيعة والمعجنات ومنتجات المخابز اساسھا
الدقيق ،الحلويات اساسھا الدقيق والشوكوالتة ،خبز  ،سيميت ]نوع من الخبز على شكل حلقة
مغطاة ببذور السمسم[ ومعجنات ]نوع من الخبز الحلقي[ والبيتا )خبز غير مخمر( والشطائر
)السندويات( وكاتمر ]نوع من المعجنات[ والفطائر والكعك وبقالوة ]نوع من الحلوى أساسه
شراب العجين المغطى بالشراب[ وحلوى الزالبية ]نوع من الحلوى أساسه العجين[ ،الحلويات
أساسھا العجين المغطى بالشراب ،حلوى المھلبية والكاسترد والكازانديبي ]نوع من مھلبية[
ومھلبية األرز والحلوى اللبنية ]نوع من مھلبية[ والعسل وغراء النحل لالستھالك البشري
وشمع النحل )عكبر( لألغراض الغذائية والتوابل للمواد الغذائية والفانيليا )المنكھة(
وبالھارات والصلصات )التوابل( وصلصة الطماطم والخميرة ومسحوق الخبز والدقيق
والسميد والنشا لألغذية والسكر والسكر المكعب والسكر البودرة والشاي والشاي المثلج
والحلويات والشوكوالتة والبسكويت والمقرمشات والويفر وعلكة واآليس كريم )بوظة(
والمثلجات صالحة لألكل والملح والوجبات الخفيفة اساسھا الحبوب والفشار والشوفان
المجروش ورقائق الذرة وحبوب اإلفطار والقمح المعالج لالستھالك البشري والشعير
المسحوق لالستھالك البشري والشوفان المعالج لالستھالك البشري والجاودار المعالج
لالستھالك البشري واألرز ،دبس الطعام.

مع المطالبة بااللوان االحمر والنيلي واالخضر.

13/05/2020

Date of

Applicant Name:

YAYLA AGRO GIDA
SANAYI VE NAKLIYAT
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET
BLV. NO:327 SARAY KAHRAMANKAZAN
ANKARA TURKEY
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170790
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate
based beverages, pasta, stuffed dumplings, noodles, pastries
and bakery products based on flour; desserts based on flour
and chocolate; bread, simit [kind of ring-shaped bagel covered
with sesame seeds], pastry [kind of bagel], pita, sandwiches,
katmer [kind of pastry], pies, cakes, baklava [kind of dessert
based on dough coated syrup], dumpling dessert [kind of
dessert based on dough]; desserts based on dough coated with
syrup; puddings, custard, kazandibi [kind of pudding], rice
pudding, milky dessert [kind of pudding], honey, bee glue for
human consumption, propolis for food purposes, condiments
for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments),
tomato sauce, yeast, baking powder, flour, semolina, starch for
food, sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea,
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, chewing
gums, ice-cream, edible ices, salt, cereal-based snack food,
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, processed
wheat for human consumption, crushed barley for human
consumption, processed oats for human consumption,
processed rye for human consumption, rice; molasses for food.
Claiming red, navy and green colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/05/2020

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

جروما ،اس .ايه .بي .دي سي .في.
مكسيك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ريو دي ال بالتا  ٤٠٧ #او تي اي ،.كولونيا دي فالي ،سي.
بيه ، ٦٦٢٢٠ .سان بيدرو غارزا غارزيا ،ان .ال .المكسيك
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧٠٧٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التورتيال )خبز رقيق دائري( ولفائف الخبز والخبز المسطح ورقائق التورتيال  ،أرغفة التاكو
والتوستادا )خبز محمص( و الغورديتاس )معجنات محشوة بالجبن او اللحم( وعجين دقيق
الذرة وعجين الذرة ،ودقيق الذرة وأطعمة خفيفة أساسھا الذرة وأطعمة خفيفة أساسھا القمح
والصلصات والتوابل )الصلصات( وتشمل توابل التاكو وصلصة التاكو وصلصة الجبن وعجين
وقواعد من العجين للبيتزا ،البيتا )خبز ابيض دائري( وشباتي )خبز رفيع دائري( والروتي
)خبز دائري صغير( والبيادينا )خبز مسطح( ،مجموعات وجبات الطعام وتشمل مجموعات
وجبات التاكو ومجموعات وجبات البوريتو ومجموعات وجبات الفاھيتا التي تحتوي على أي
من التورتيال ولفائف الخبز والتوابل وصلصات الجبن والصلصات ،خلطات التورتيال وخلطات
التامالي )طحين الذرة المطبوخ بالبخار ومغطى بأوراق الذرة او الموز( ،الذرة المطحونة
المطبوخة ،وجبات الذرة ،عصيدة من دقيق الذرة ،طحين

13/05/2020

Date of

Applicant Name:
GRUMA, S.A.B. DE C.V.
Nationality
: MEXICO
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rio de La Plata #407 Ote., Colonia de
Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza Garcia,
N.L., Mexico
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170791
Class
30

Trademark

Goods/Services
tortillas, wraps, flatbreads, tortilla chips, taco shells, tostadas,
gorditas, corn masa flour, corn dough, corn flour, corn-based
snack foods, wheat-based snack foods, salsas, condiments
(sauces) including taco seasoning, taco sauce, cheese sauce,
;)pizza bases and crusts; pita, chapatti, roti, piadina (flatbread
food meal kits, including taco meal kits, burrito meal kits, fajita
meal kits containing any of tortillas, wraps, seasonings, cheese
sauces, salsas; tortilla mixes, tamale mixes; corn grits; corn
meal; polenta; flour
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2020

اسم طالب التسجيل:

عدنان داود عبدالكريم علي

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة /الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٢ -٦المدينة /الشارع

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االرز

26/05/2020

Date of

Applicant Name:

adnan daoud abdul
kareem ail
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/ street amman /moqableen,
P.O.Box: 6, 11192

عمان /المقابلين  ،ص.ب١١١٩٢ ,٦:

عمان /المقابلين
الصنف

amman
30

Applicant for
P.O.Box 6 -11192 city/ street
Correspondence
/moqableen
Trademark
170991
Class
30

Goods/Services
rice

185

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

23/06/2020

اسم طالب التسجيل:

نعيم نديم نعيم ابو شمسية

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٥٩١

Applicant Name:

naem nadeem naeem abu
shamsiya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street
amman/marka al shamaliya,
P.O.Box: 87, 11591

عمان /ماركا الشماليه  ،ص.ب,٨٧:

ص.ب  ١١٥٩١ -٨٧المدينة/الشارع
الشماليه
١٧١٠٠٤

23/06/2020

Date of

عمان /ماركا
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكيك,الجلي ,الباكنج باودر ,الفانيال,الكاسترد,خلطات الكيك الجاھزة ,كريم كراميل السكاكر
,عصير بودرة ,منكھات غذائية,صبغات

30

Applicant for
P.O.Box 87 -11591 city/street
Correspondence
amman/marka al shamaliya
Trademark
171004
Class
30

Goods/Services
cake,plain, baking powder , vanilla, custard, ready- made cake
mixes, caramel cream, candy, powder juice ,food flavors,
tinctures
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

30/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة روحي قرقش وشركاه

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

االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٩١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة)البن(

Applicant Name:

Ruhi Qarqash &parthers
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman /madina monawara
str, P.O.Box: 30, 11910

عمان/ش المدينة المنورة  ،ص.ب,٣٠:

ص.ب  ١١٩١٠ -٣٠المدينة/الشارع
المنورة
١٧٠٩٠٧

30/06/2020

Date of

عمان/ش المدينة
الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 30 -11910 city/street
Correspondence
amman/madiana monawara str
Trademark
170907
Class
30

Goods/Services
coffee

187

Date of

12/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammed Hassan AlKhatib Foundation for
packaging and packaging
iNationalty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address alhorya.st, P.O.Box: 111, 11623

12/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

محمد حسن عبد الحميد الخطيب

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
١١٦٢٣ ,١١١:ب. ص، عمان –شارع الحرية

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

١١٦٢٣ ,١١١:ب. ص، عمان –شارع الحرية

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
alhorya.st, P.O.Box: 111, 11623
Correspondence
Trademark
170961
Class
30

Goods/Services
sauces condiments , seasonings, seaweed condiment ,
aniseed, corn flour, processed seeds for use as a seasoning,
star aniseed, minced garlic condiment , aromatic preparations
for food, starch for food, peppers seasonings , chutneys
condiments , cinnamon spice , saffron seasoning , relish
condiment , turmeric*, curry spice , ginger spice , nutmegs,
garden herbs, preserved seasonings , spices, dressings for
salad, meal*, condiments, cooking ,salt

30

الصنف

١٧٠٩٦١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البذور المطھوة, دقيق ذرة, اليانسون,( أعشاب البحر )توابل, التوابل, صلصات توابل
, المستحضرات العطرية للطعام,( الثوم المطحون )توابل, اليانسون النجمي,لالستخدام كتوابل
 مقبّـالت,  زعفران توابل,  قرفة بھار,  مقبالت ھندية توابل,  فلفل توابل,نشا الطعام
 المحفوظة، أعشاب الحدائق, جوزة الطيب,  زنجبيل بھار,  كري بھار,* الكركم, توابل
 ملح الطعام, التوابل,* دقيق الطحين, توابل السلطة, البھارات,()توابل ومنكھات

188

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

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

شركة لبان لألغذية ش .م .م.
سلطنه عمان
شركة اجنبية
ص.ب رقم  ،٧٩٣رمز بريدي  ١١٢روي  ،سلطنة عمان

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٤ -٨٣١٤١٠عمان/شارع بكين

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٨٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة االصطناعية ,ملح الطعام ,مسحوق الخبيز ,البھارات ,الدقيق,الخردل,الخبز,المثلجات
القابله لالكل ,الخميره ,الثلج الطبيعي او االصطناعي  ,الصلصات توابل ,الشاي,
التابيوكا,القھوة ,الكاكاو ,العسل ,االرز,الساغو ,مستحضرات الحبوب ,عجين المعجنات,
مسحوق الخبيز ,بيكربونات الصودا الغراض الطھو ,الخل ,الحلويات

12/07/2020

Date of

Applicant Name:
Luban Foods LLC
Nationality
: OMAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 793, Ruwi 112, Sultanate of Oman

30

Applicant for
P.Box 831410 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
170985
Class
30

Goods/Services
artificial coffee , cooking salt , baking powder , spices, flour* ,
mustard , bread . edible ices , yeast , ice, natural of artificial ,
Sauces condiments , tea* , tapioca , coffee , cocoa , honey , rice
, Sago , cereal preparations , pastry dough , baking soda
bicarbonate of soda for cooking purposes, vinegar,
confectionery .
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

اسم طالب التسجيل:

لؤي علي محمود ابو عواد

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع
٧٧١١٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة

Applicant Name:

loai ail Mahmoud abu
awad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/jabal al zohor,
P.O.Box: 323, 77110

عمان/جبل الزھور  ،ص.ب,٣٢٣:

ص.ب  ٧٧١١٠ -٣٢٣المدينة/الشارع

12/07/2020

Date of

عمان/جبل الزھور
الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 323 -77110 city/street
Correspondence
amman/jabal al zohor
Trademark
170957
Class
30

Goods/Services
coffee

190

Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KHALED AHMAD
ELAYYAN AL SHoubaki
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman, P.O.Box: 110187,
11623
Applicant for
P.O.Box 110187 -11623 city/street
Correspondence
Amman
Trademark
170862
Class
30

Goods/Services
coffee , spices, tea, rice, sugar ,confectionery , flour , thyme
,honey, coffee
Disclaimer: The registration of this trademark dose not give the
owners the exclusive right to use the words ()حلوة وسادة
separately from the mark

28/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

خالد احمد عليان الشوبكي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,١١٠١٨٧:ب. ص، عمان ابو علندا: الشارع/المدينة
١١٦٢٣
عمان ابو علندا: الشارع/ المدينة١١٦٢٣ -١١٠١٨٧ ب.ص
30

الصنف

١٧٠٨٦٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بن,  عسل، زعتر،طحين، حلويات،  سكر، ارز، شاي، بھارات،قھوة
(إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات )حلوة وسادة
بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

11/08/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد محمد احمد الشوابكه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ahmad mohammad ahmad
al shawabkeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street sahab, P.O.Box: 927062,
11511

المدينة/الشارع سحاب/قرب مسجد كمايل ،
ص.ب١١٥١١ ,٩٢٧٠٦٢:
ص.ب  ١١٥١١ -٩٢٧٠٦٢المدينة/الشارع سحاب/قرب
مسجد كمايل
الصنف
١٧٠٧٦٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة,الشاي,االرز,العسل,التوابل,البھارات,حالوة طحينية,شوكوالته,البوظه,فريكه

11/08/2020

Date of

sahab
30

Applicant for
P.O.Box 927062 -11511 city/street
Correspondence
Trademark
170767
Class
30

Goods/Services
coffee,tea,rice,honey,condiments,spices,halva,chocolate,ice
cream,grits
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم٨
١٧١٠٠١

12/08/2020

Date of

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
Correspondence

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة،الشاي ،الكاكاو ,السكر ،األرز،الحلويات؛ السكاكر ،العسل ،الدبس مسحوق الخبيز.
الملح ,الخل .التوابل،البھارات ,البسكويت ،شيبس الذرة .السميد .حالوة طحيئية .انيال،خميرة.
شوكوالتة؛ البوظة،المعجنات .مستحضرات الحبوب والكعك.

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
171001
Class
30

Trademark

Goods/Services
offee, tea, cacao, sugar, rice, sweets, candies, honey,
Bosc baking powder, salt, vinegar, condiments, spices,
biscuits, corn chips, semolina, halawa, vanilla, yeast,
chocolate, ice cream, pastries, cereal preparation and cake.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم٨
١٧٠٩٩٣

12/08/2020

Date of

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
Correspondence

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة  ،الشاي،الكاكاو .السكر،األرز،الحلويات ،السكاكر .العسل،الدبس مسحوق الخبيز.
الملح ,الخل .التوابل،البھارات ,البسكويت،شيبس الذرة .السميد .حالوة طحيئية .فانيال،
خميرة .شوكوالتة؛ البوظة،المعجنات .مستحضرات الحيو ب والكعك.

30

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
170993
Class
30

Trademark

Goods/Services
coffee, tea, cacao, sugar, rice, sweets, candies, honey,
treacle baking powder, salt, vinegar, condiments, spices,
biscuits, corn chips, semolina, halawa, vanilla, yeast,
chocolate, ice cream, pastries, cereal preparation and cake.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم٨
١٧٠٩٩٦

12/08/2020

Date of

t NameApplican:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
Correspondence

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة  ،الشاي،الكاكاو .السكر،األرز،الحلويات ،السكاكر .العسل،الدبس مسحوق الخبيز.
الملح ,الخل .التوابل،البھارات ,البسكويت،شيبس الذرة .السميد .حالوة طحيئية .فانيال،
خميرة .شوكوالتة؛ البوظة،المعجنات .مستحضرات الحيو ب والكعك.

30

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
170996
Class
30

Trademark

Goods/Services
coffee, tea, cacao, sugar, rice, sweets, candies, honey,
treacle baking powder, salt, vinegar, condiments, spices,
biscuits, corn chips, semolina, halawa, vanilla, yeast,
chocolate, ice cream, pastries, cereal preparation and cake.
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Date of

13/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

oven Twenty Rwenty
Pastry company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/marka al shamaliya,
P.O.Box: 142444, 11844
Applicant for
P.O.Box 142444 -11844 city/street
Correspondence
amman/marka al shamaliya
Trademark
170956
Class
30

Goods/Services
bread, bread batter,bread dough, bread flour,bread
rolls,cakes,almond cake,sweets,chocolate sweets

13/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة فرن عشرون عشرون للمعجنات

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,١٤٢٤٤٤:ب. ص، ماركا الشمالية/الشارع عمان/المدينة
١١٨٤٤

30

ماركا/الشارع عمان/ المدينة١١٨٤٤ -١٤٢٤٤٤ ب.ص
الشمالية
الصنف
١٧٠٩٥٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 حلويات شوكوالته,الحلويات, كيك اللوز, لفائف الخبزركعك, عجينه الخبز طحين خبز، خبز:
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

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

07/01/2020

Date of

Applicant Name:

kremona for trade and
investment
onaliNatity
: 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
١٧٠٩٣١

31

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
170931
Class
31

مستر كريم Mr Kareem
من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيتون« الطازجة  ,ثمار الخروب .,الخام  ,أعشاب الحدائق الطازجه  ,جوز الھند  ,ثمار
الجوز فواكه  ,الفطر .الطازجة  ,الشوفان  ,شعير منبت )ملت(للتخمير والتقطير ,
الخضروات .الطازجة  ,الفواكه« الطازجة  ,العدس.الطازجة  ,ذرة صفراء  ,باستثناء بذور
الحبوب  ,لوز ثمر ,

Goods/Services
olives, fresh , locust beans, raw , garden herbs, fresh , coconuts
, nuts fruits , mushrooms, fresh , oats , malt for brewing and
distilling , vegetables, fresh , fruit, fresh, lentils, fresh , maize ,
expect cereal seeds , almonds fruits
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تاريخ ايداع الطلب:

06/02/2020

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

جوتو كانيتاكا
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ، ١-٧٦-٩تاكينوجاوا  ،كيتا – كو  ،طوكيو ٠٠٢٣ – ١١٤
اليابان .

06/02/2020

Applicant Name:
GOTO Kanetaka
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-76-9, Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 1140023 JAPAN

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك ( ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170855
Class
31
31
الصنف
١٧٠٨٥٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تبن ,بونساي )أشجار صغيرة محفوظة بوعاء( ,أكاليل من زھور طبيعية ,فواكه طازجة,
خضروات طازجة ,أشجار ,أعشاب كنباتات ,عشب طبيعي ,أشتال ,شجيرات ,زھور طبيعية

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
hay, bonsai (potted dwarfed trees), wreaths of natural flowers.,
fresh fruit, Fresh vegetables, trees, grasses as plant, natural
turf, seedlings, saplings, natural flowers
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم٨
١٧٠٩٩٤

12/08/2020

Date of

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
Correspondence

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غالل )حبوب( .وبندق ،عدس طازج،ذرة صفراء ،فطر طازج ،شوفان سمسم قمح ,الغالل
والمنتجات الزراعية .منتجات البساتين والغابات الحيوانات الحية .الفواكه والخضروات
الطازجة :البذور والنباتات والزھور الطبيعية« المواد الغذائية الخاصة بالحيواناتء الشعير
المنبت ) الملت(.

31

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
170994
Class
31

Trademark

Goods/Services
Grains, 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 naturals flowers, feed stuff for animals, malt.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم٨
١٧١٠٠٠

12/08/2020

Date of

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
Correspondence

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غالل )حبوب( .وبندق ،عدس طازج،ذرة صفراء ،فطر طازج ،شوفان سمسم قمح ,الغالل
والمنتجات الزراعية .منتجات البساتين والغابات الحيوانات الحية .الفواكه والخضروات
الطازجة :البذور والنباتات والزھور الطبيعية« المواد الغذائية الخاصة بالحيواناتء الشعير
المنبت ) الملت(.

31

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
171000
Class
31

Trademark

Goods/Services
grains, 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 naturals flowers, feed stuff for animals, malt.
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Date of

22/01/2019

Applicant Name:

Bin Awadh Al-Naqeeb
General Trading Corp represented by Raed
Abdullah Awadh AlNaqeeb

اعالن الجريدة الرسمية

22/01/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. يمثلھا رائد عبدﷲ عوض النقيب- مؤسسة بن عوض النقيب للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

اليمن
شركة اجنبية

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

Nationality
: YEMEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sheikh Osman City? Silat St- Aden The
Republic of Yemen

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170715
Class
32
32
الصنف
١٧٠٧١٥

Applicant for
Correspondence

Trademark

 الجمھورية اليمنية، عدن- شارع السيلة-مدينة الشيخ عثمان

Goods/Services
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, Pastilles for effervescing
beverages, and all the goods included in this class

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرھا من المشروبات غير الكحولية
 شراب ومستحضرات أخرى لعمل،مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه
 أقراص محالة للمشروبات الفوارة وجميع المنتجات الواردة في ھذه الفئة، المشروبات
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Date of

17/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Corona Srl
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Borgogna 8, Milano Italy

:تاريخ ايداع الطلب

.إل.آر.كورونا إس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 إيطاليا، ميالنو،٨ فيا بورغوغنا

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170718
Class
32
32
الصنف
١٧٠٧١٨

Applicant for
Correspondence

Trademark

17/12/2019

Goods/Services
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages;
fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, non-alcoholic beverages, cocktails, nonalcoholic, non-alcoholic fruit juice beverages, fruit juices / fruit
juice, fruit nectars, non-alcoholic, non-alcoholic honey-based
beverages, isotonic beverages, kvass [non-alcoholic beverage],
lemonades, mineral water [beverages], sherbets [beverages] /
sorbets [beverages], smoothies, soda water, soya-based
beverages, other than milk substitutes, syrups for beverages,
syrups for lemonade, table waters, vegetable juices [beverages],
waters [beverages]

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المياه المعدنية والغازية والمشروبات غير الكحولية األخرى؛ مشروبات مستخلصة من
 مشروبات غير،الفواكه وعصائر الفواكه؛ عصائر مركزة ومستحضرات لعمل المشروبات
عصائر/ عصير، مشروبات غير كحولية وعصائر فواكه غير كحولية، كوكتيالت،كحولية
، مشروبات غير كحولية ومشروبات غير كحولية أساسھا العسل، نكتار فواكه،فواكه
 مياه معدنية، ليموناضة،[ مشروبات كفاس ]مشروبات غير كحولية،مشروبات مقوية
 مشروبات أساسھا، ماء الصودا، مشروبات سموثي،[ شربات ]مشروبات،[]مشروبات
 مياه الشرب، شراب مركز لليموناضة، شراب مركز للمشروبات، غير بدائل الحليب،الصويا
.[ مياه ]مشروبات،[ عصائر خضراوات ]مشروبات،(الصحية )ماء الينابيع
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تاريخ ايداع الطلب:

17/03/2020

اسم طالب التسجيل:

بريتيش أميريكان توباكو )براندز( ليمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

British American Tobacco
(Brands) Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, United Kingdom

غلوب ھاوس ٤ ،تامبل باليس ،لندن ،دبليو سي٢ار ٢بي جي،
المملكة المتحدة
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧٠٨٢١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات الطاقة.

17/03/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

32

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170821
Class
32

Trademark

Goods/Services
Energy drinks.

203

Date of

11/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Omar Yasin sweets and
refreshments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address sharie aleurus, P.O.Box: 21191, 21191

Applicant for
P.O.Box 21191 -21191 sharie aleurus
Correspondence
Trademark
170941
Class
32

32

11/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عمر احمد انيس ياسين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
٢١١٩١ ,٢١١٩١:ب. ص، شارع العروس

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

 شارع العروس٢١١٩١ -٢١١٩١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٩٤١

رقم العالمة التجارية

الصنف

al moalem oamr المعلم عمر
Goods/Services
essences for making beverages, non-alcoholic beverages, All
kind of juices (essence and non essence)

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العصائر بأنواعھا المركز والغير, المشروبات غير الكحولية,المركزات لتحضير المشروبات
مركزه
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

life for innovative water
treatment technologies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman/Bayader-Mohammed
sabaieleh's -Builiding no.4, P.O.Box:
140222, 11814

Goods/Services
Aerated water ,aloe vera drinks, non-alcohonc, aperitiis, nonalcoholice: beer wort, cocktails, non-alcoholic; cider, nonalcoholic; energy drinks; essences for making beverages;
extracts of hops for making beer: fruit juices; fruit nectars,
non-alcoholic; ginger beer: grape must, unfermented; isotonic
beverages: kvas {non-alcoholic beverage]; lemonades; lithia
water; malt beer. malt wort, mineral water [beverages]; must;
non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages flavored with
coffee. Non-alcoholic beverages flavored with tea: nonalcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages: nonalcoholic honey-based beverages: orgeat; pastilles for
effervescing beverages: preparations for making aerated water;
powders for effervescing beverages: preparations for making
beverages; preparations for making liqueurs: proteinenriched sports beverages; rice-based beverages, other than
milk substitutes: sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; seltzer
water. sherbets [beverages]: Ps moothies; soda water: soft
drinks, soya-based beverages, other than milk substitutes;
syrups for beverages: syrups for lemonade; table waters:
tomato juice [beverage]; vegetable juices [beverages]; waters
[beverages]: whey beverages.

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الحياة للمعالجة المبتكرة للمياه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

: الشارع/المدينة
، ٤ مبنى رقم- شارع محمد السبايلة-البيادر/عمان
١١٨١٤ ,١٤٠٢٢٢:ب.ص
: الشارع/ المدينة١١٨١٤ -١٤٠٢٢٢ ب.ص
٤ مبنى رقم- شارع محمد السبايلة-البيادر/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 140222 -11814
city/street:Amman/Bayader-Mohammed
sabaieleh's -Builiding no.4
170888
Class
32

14/07/2020

32

الصنف

١٧٠٨٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مشروبات فاتحة للشھية غير: الالكحولي, مشروب األلوفيرا:المياه الغازية
 عصير تفاح: كوكتيلالت غير كحولية: ماء الشعير: كوكتيل من البيرة:كحولية
 خالصات حشيشة: خالصات لتحضير المشروبات: مشروبات الطاقة:[]غير كحولي
: جعة زنجبيل:[ شراب فواكه ]غير كحولي, عصائر فواكه:الدينار لتحضير البيرة
:[ بيرة روسية ]خالية من الكحول: مشروبات تواترية:[عصير عنب ]غير مخمر
 مياه:[ ماء شعير منبت ]ملت:[ بيرة شعير منبت ]ملت: ماء الليثيا:ليموناضة
 مشروبات غير كحولية: مشروبات غير كحولية: عصير عنب:[معدنية ]مشروبات
 خالصات فواكه: مشروبات غير كحولية من ّكھة بنكھة الشاي:منكھة بنكھة القھوة
 مشروبات غير كحولية اساسھا: مشروبات عصير فواكه غير كحولية:غير كحولية
 مستحضرات لتحضير: اقراص محالة للمشروبات الفوارة: شراب اللور:العسل
 مشروبات من: بروتينية للرياضيين: مساحيق للمشروبات الفوارة:المياه الغازية
: شراب الفشاغ ]مشروب مرطبات غير كحولية:االرزء بخالف بدائل الحليب
 اشربة لتحضير: اشربة لتحضير المشروبات:مشروبات صويا من غير بدائل اللبن
 عصائر خضروات:[ عصير بندورة ]مشروب.: مياه معدنية للموائد:الليموناضة
. مشروبات مصل اللبن:[ مياه شرب ]مشروبات:[]مشروبات
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تاريخ ايداع الطلب:

22/07/2020

اسم طالب التسجيل:

اسماء سالم عوده الدواھيك

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Asma salem odeh ALDawaheek
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman,North Marka,AL-Zahra
street, P.O.Box: 928413, 11190

المدينة/الشارع عمان ماركا الشمالية شارع الزھراء ،
ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٨٤١٣:
ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣المدينة/الشارع عمان/شارع
وصفي التل/مجمع القدس رقم) (٢٢٤الطابق الخامس
رقم)(٥٠٢
الصنف
١٧٠٩٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه الشرب المياه المنكھة المياه الغازية المياه الجوفية ,المياه المعبأة في زجاجات مياه
الشرب المحضرة غذائيا محضرة لصنع المياه الغازية فوارة شراب المياه المعدنية
لصنع المياه المعدنية المنكھة المياه المغذية بالفيتامينات )المشروبات( المياه الغازية

22/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

32

P.O.Box 928413 -11190 city/street:
Amman/ Wasfi AL Tal str.Alquds complex
-Fl.5 office 502
170930
Class
32

Trademark

Goods/Services
ginking water flavored water soda wáter table water bottled
drinking wáter nutritionally fortified water preparations
for making aerated water sparkling, mineral water syrups for
making flavoured ,mineral waters vitamin enriched sparkling
water (beverages) aerated water
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم٨
١٧٠٩٩٩

12/08/2020

Date of

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
Correspondence

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية،عصائر فواكه,شراب فواكه,مياه معدنية,مسحوق الشراب,ماء االصودا،مشروب
الطاقة

32

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
170999
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated water,fruit juices,fruit drink,mineral water,powder
drink,soda water,energy drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم٨
١٧٠٩٩٧

12/08/2020

Date of

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
Correspondence

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،عصائر فواكه،شراب فواكه،مياه معدنية،مسحوق الشراب،ماء الصودا،مشروب
الطاقة

32

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
170997
Class
32

Trademark

Goods/Services
carbonated water,fruit juices,fruit drink,mineral water, powder
water ,soda water,energy water
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

شركة رجب ھنية واوالده
االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم، ٨
ص.ب١١١١٨ ,٧٧١٦:
ص.ب  ١١١١٨ -٧٧١٦المدينة/الشارع
عمان،المقابلين،شارع اللوزة ،عمارة رقم٨
١٧١٠٠٢

12/08/2020

Date of

Applicant Name:
Rajab Hanieh &Sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman,Almuqableen,Lawzeh
str.building no.8, P.O.Box: 7716, 11118
Applicant for
Correspondence

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،عصائر فواكه،شراب فواكه،مياه معدنية،مسحوق الشراب،ماء الصودا،مشروب
الطاقة

32

P.O.Box 7716 -11118 city/street
Amman,Almuqableen,Lawzeh str.building
no.8
171002
Class
32

Trademark

Goods/Services
carbonated water,fruit juices,fruit drink,mineral water, powder
water ,soda water,energy water
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Date of

16/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Haddad Distilleriers /khalil
Abdallah Hanna Haddad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street : fahais/ industral area ,
P.O.Box: 108, 19152

16/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

خليل عبدﷲ حنا حداد/ معامل حداد للتقطير

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١٩١٥٢ ,١٠٨:ب. ص،  المنطقة الصناعية/الفحيص

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

 المنطقة الصناعية/ الفحيص١٩١٥٢ -١٠٨ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 108 -19152 city/street : fahais/
Correspondence
industral area
Trademark
170899
Class
33

Goods/Services
Spirits drinks

33

الصنف

١٧٠٨٩٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات روحية
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اعالن الجريدة الرسمية

15/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الفرات م م ح )شركة قائمة ومؤسسة
2010642( وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية تحت الرقم

:اسم طالب التسجيل

Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
جزر العذارى البريطانية
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address British Virgin Islands
جزر العذراء البريطانية
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
Applicant for
SMAS Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
Trademark
170714
Class
34
34
الصنف
١٧٠٧١٤

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

Date of

15/10/2019

Applicant Name:

Al Furat Ltd (a corporation
organized and existing
under the laws of the
British Virgin Islands
under No. 2010642)

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigarettes,
cigars, cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe tobacco, chewing
tobacco, cigarettes containing tobacco substitutes (not for medical
purposes); flavored tobacco; molasses; snuff tobacco; electronic
cigarettes; electronic hookah; electronic hookah head; lighters; smokers
articles including absorbent paper for tobacco pipes, Cigarette Cases,
Cigar cutters, Cigar holders, Gas containers for Cigar lighters, Cigarette
filters, Cigarette holders, Mouthpieces for Cigarette holders, Cigarette
paper, Cigarette tips, Pocket machines for rolling Cigarettes, Firestones,
Humidors, Pipe cleaners for tobacco pipes, Pipe racks for tobacco pipes,
Tobacco Pouches, Snuff boxes, Spittoons for tobacco users, Tips of
yellow amber for cigar and cigarette holders, Tobacco jars, Mouthpieces of
Yellow amber for cigar and cigarette holders, ashtrays for smokers,
cigarettes tubes; Herbs for smoking; Matches; Match boxes; Match
holders; hookah tobacco; molasses tobacco; substances for smoking,
none being for medical or curative purposes; flavored blends of tobacco
and molasses for use in hookahs; flavor liquids and dissolvable powders
for use in hookah; electronic smoking pipes; electronic hookah liquid (eliquid) consisting of flavorings in liquid form used to fill electronic
hookahs or electronic hookah cartridges; hookah (shisha); hookah
accessories or parts (including hookah charcoal, hookah bowls and heads,
hookah rope hoses, hookah bases, hookah mouth tips and filters and
mouthpieces, hookah hose mouth, hookah stems, hookah bags and cases,
hookah vase).
Claiming Colors green, white and silver as per the specimen filed at the
Trademark Office
The registration of this tradmark does not give owners the owners the
exclusive right to use words (SUPER SLIMS MENTHOL)if used separately
from the mark

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، السيجار، بما في ذلك السجائر،التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ
، التبغ الذي يستخدم للف السجائر،(السيجاريللو )السيجار الطويل الرفيع
 السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ )ليست لغايات، تبغ مضغ،غليون التبغ
طبية(؛ التبغ المن ّكـه؛ المعسّـل؛ تبغ السعوط )الشمّـة(؛ السجائر اإللكترونية؛
األرجيلة اإللكترونية؛ رأس األرجيلة اإللكترونية؛ الوالعات؛ أدوات المدخنين
، قطاعات السيجار، عُلب السجائر،بما في ذلك ورق ماص لغاليين التبغ
 مباسم، فالتر للسجائر، أوعية غاز لوالعات السيجار،مباسم السيجار
 آالت تحمل، أطراف سجائر، ورق سجائر، فوھات لمباسم السجائر،السجائر
، صناديق لترطيب التبغ،( حجارة النار )الصوان،في الجيب للف السجائر
 علب السعوط، أكياس تبغ، مناصب غاليين التبغ،أدوات تنظيف غاليين التبغ
 أطراف من الكھرمان األصفر لمباسم، مباصق لمدخني التبغ،()الشمّـة
 فوھات من الكھرمان األصفر لمباسم السيجار، أوعية تبغ،السيجار والسجائر
 أنبوبات للسجائر؛ أعشاب للتدخين؛ أعواد ثقاب؛، منافض سجائر،والسجائر
علب كبريت؛ حامالت أعواد الثقاب؛ تبغ األرجيلة؛ تبغ المعسل؛ مواد
 لغايات غير طبية أو عالجية؛ خلطات منكـّـھة من التبغ والمعسل،للتدخين
ذوابة ذات نكھات تستخدم في
ّ تستخدم في األرجيلة؛ سوائل ومساحيق
األرجيلة؛ غاليين تدخين إلكترونية؛ سائل لألرجيلة اإللكترونية )سائل
إلكتروني( يتألف من نكھات سائلة تستخدم لملء األراجيل اإللكترونية أو
خرطوشات األرجيلة اإللكترونية؛ أرجيلة )شيشة(؛ لوازم األرجيلة أو قطعھا
 قواعد األرجيلة،)بما في ذلك صحون و رؤوس األرجيلة وخراطيم األرجيلة
، مبسم خرطوم األرجيلة،ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر وفوھات المباسم
.( إناء األرجيلة، أكياس و علب األرجيلة،أنبوب األرجيلة
العالمة محددة بااللوان االخضر واالبيض والفضي حسب النموذج المودع
.لدى مسجل العالمات التجارية
إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات
 بمعزل عن العالمةSUPER SLIMS MENTHOL
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اعالن الجريدة الرسمية

15/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الفرات م م ح )شركة قائمة ومؤسسة
2010642( وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية تحت الرقم

:اسم طالب التسجيل

Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
جزر العذارى البريطانية
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address British Virgin Islands
جزر العذراء البريطانية
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
Applicant for
SMAS Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
Trademark
170724
Class
34
34
الصنف
١٧٠٧٢٤

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

Date of

15/10/2019

Applicant Name:

Al Furat Ltd (a corporation
organized and existing
under the laws of the
British Virgin Islands
under No. 2010642)

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including
cigarettes, cigars, cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, cigarettes containing tobacco substitutes
(not for medical purposes); flavored tobacco; molasses; snuff
tobacco; electronic cigarettes; electronic hookah; electronic hookah
head; lighters; smokers articles including absorbent paper for
tobacco pipes, Cigarette Cases, Cigar cutters, Cigar holders, Gas
containers for Cigar lighters, Cigarette filters, Cigarette holders,
Mouthpieces for Cigarette holders, Cigarette paper, Cigarette tips,
Pocket machines for rolling Cigarettes, Firestones, Humidors, Pipe
cleaners for tobacco pipes, Pipe racks for tobacco pipes, Tobacco
Pouches, Snuff boxes, Spittoons for tobacco users, Tips of yellow
amber for cigar and cigarette holders, Tobacco jars, Mouthpieces of
Yellow amber for cigar and cigarette holders, ashtrays for smokers,
cigarettes tubes; Herbs for smoking; Matches; Match boxes; Match
holders; hookah tobacco; molasses tobacco; substances for
smoking, none being for medical or curative purposes; flavored
blends of tobacco and molasses for use in hookahs; flavor liquids
and dissolvable powders for use in hookah; electronic smoking
pipes; electronic hookah liquid (e-liquid) consisting of flavorings in
liquid form used to fill electronic hookahs or electronic hookah
cartridges; hookah (shisha); hookah accessories or parts (including
hookah charcoal, hookah bowls and heads, hookah rope hoses,
hookah bases, hookah mouth tips and filters and mouthpieces,
hookah hose mouth, hookah stems, hookah bags and cases, hookah
vase).
The registration of this trademark should be limited in colour white,
blue and silver according to the printfiled with the application
The registration of this trademark dose not give the owners the
exclusive right to use the words (super slimes lights) separately

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

، السيجار، بما في ذلك السجائر،التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ
، التبغ الذي يستخدم للف السجائر،(السيجاريللو )السيجار الطويل الرفيع
 السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ )ليست لغايات، تبغ مضغ،غليون التبغ
طبية(؛ التبغ المن ّكـه؛ المعسّ ـل؛ تبغ السعوط )الشمّـة(؛ السجائر اإللكترونية؛
األرجيلة اإللكترونية؛ رأس األرجيلة اإللكترونية؛ الوالعات؛ أدوات المدخنين
، قطاعات السيجار، عُلب السجائر،بما في ذلك ورق ماص لغاليين التبغ
 مباسم، فالتر للسجائر، أوعية غاز لوالعات السيجار،مباسم السيجار
 آالت تحمل، أطراف سجائر، ورق سجائر، فوھات لمباسم السجائر،السجائر
، صناديق لترطيب التبغ،( حجارة النار )الصوان،في الجيب للف السجائر
 علب السعوط، أكياس تبغ، مناصب غاليين التبغ،أدوات تنظيف غاليين التبغ
 أطراف من الكھرمان األصفر لمباسم، مباصق لمدخني التبغ،()الشمّـة
 فوھات من الكھرمان األصفر لمباسم، أوعية تبغ،السيجار والسجائر
 أنبوبات للسجائر؛ أعشاب للتدخين؛، منافض سجائر،السيجار والسجائر
أعواد ثقاب؛ علب كبريت؛ حامالت أعواد الثقاب؛ تبغ األرجيلة؛ تبغ المعسل؛
 لغايات غير طبية أو عالجية؛ خلطات منكـّـھة من التبغ،مواد للتدخين
ذوابة ذات نكھات تستخدم
ّ والمعسل تستخدم في األرجيلة؛ سوائل ومساحيق
في األرجيلة؛ غاليين تدخين إلكترونية؛ سائل لألرجيلة اإللكترونية )سائل
إلكتروني( يتألف من نكھات سائلة تستخدم لملء األراجيل اإللكترونية أو
خرطوشات األرجيلة اإللكترونية؛ أرجيلة )شيشة(؛ لوازم األرجيلة أو قطعھا
 قواعد األرجيلة،)بما في ذلك صحون و رؤوس األرجيلة وخراطيم األرجيلة
، مبسم خرطوم األرجيلة،ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر وفوھات المباسم
.( إناء األرجيلة، أكياس و علب األرجيلة،أنبوب األرجيلة
ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االزرق واالبيض والفضي وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
(super إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات
بمعزل عن العالمةslims lights)
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Date of

15/10/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Al Furat Ltd (a corporation
organized and existing
under the laws of the
British Virgin Islands
under No. 2010642)

Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address British Virgin Islands

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الفرات م م ح)شركة قائمة ومؤسسة
2010642 ( وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية تحت الرقم

:اسم طالب التسجيل

جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

جزر العذراء البريطانية

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170722
Class
34
34
الصنف
١٧٠٧٢٢

Applicant for
Correspondence

Trademark

15/10/2019

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including
cigarettes, cigars, cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, cigarettes containing tobacco
substitutes (not for medical purposes); flavored tobacco;
molasses; snuff tobacco; electronic cigarettes; electronic
hookah; electronic hookah head; lighters; smokers articles
including absorbent paper for tobacco pipes, Cigarette Cases,
Cigar cutters, Cigar holders, Gas containers for Cigar lighters,
Cigarette filters, Cigarette holders, Mouthpieces for Cigarette
holders, Cigarette paper, Cigarette tips, Pocket machines for
rolling Cigarettes, Firestones, Humidors, Pipe cleaners for
tobacco pipes, Pipe racks for tobacco pipes, Tobacco Pouches,
Snuff boxes, Spittoons for tobacco users, Tips of yellow amber
for cigar and cigarette holders, Tobacco jars, Mouthpieces of
Yellow amber for cigar and cigarette holders, ashtrays for
smokers, cigarettes tubes; Herbs for smoking; Matches; Match
boxes; Match holders; hookah tobacco; molasses tobacco;
substances for smoking, none being for medical or curative
purposes; flavored blends of tobacco and molasses for use in
hookahs; flavor liquids and dissolvable powders for use in
hookah; electronic smoking pipes; electronic hookah liquid (eliquid) consisting of flavorings in liquid form used to fill
electronic hookahs or electronic hookah cartridges; hookah
(shisha); hookah accessories or parts (including hookah
charcoal, hookah bowls and heads, hookah rope hoses, hookah
bases, hookah mouth tips and filters and mouthpieces, hookah
hose mouth, hookah stems, hookah bags and cases, hookah
vase).
The registration of this trademark should be limited in colour
blue and silver according to the printfiled with the application

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 السيجاريللو )السيجار، السيجار، بما في ذلك السجائر،التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ
 السجائر التي، تبغ مضغ، غليون التبغ، التبغ الذي يستخدم للف السجائر،(الطويل الرفيع
تحتوي على بدائل التبغ )ليست لغايات طبية(؛ التبغ المن ّكـه؛ المعسّـل؛ تبغ السعوط )الشمّـة(؛
السجائر اإللكترونية؛ األرجيلة اإللكترونية؛ رأس األرجيلة اإللكترونية؛ الوالعات؛ أدوات
 مباسم، قطاعات السيجار، عُلب السجائر،المدخنين بما في ذلك ورق ماص لغاليين التبغ
 فوھات لمباسم، مباسم السجائر، فالتر للسجائر، أوعية غاز لوالعات السيجار،السيجار
 حجارة النار، آالت تحمل في الجيب للف السجائر، أطراف سجائر، ورق سجائر،السجائر
 أكياس، مناصب غاليين التبغ، أدوات تنظيف غاليين التبغ، صناديق لترطيب التبغ،()الصوان
 أطراف من الكھرمان األصفر لمباسم، مباصق لمدخني التبغ،( علب السعوط )الشمّـة،تبغ
، فوھات من الكھرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر، أوعية تبغ،السيجار والسجائر
 أنبوبات للسجائر؛ أعشاب للتدخين؛ أعواد ثقاب؛ علب كبريت؛ حامالت أعواد،منافض سجائر
 لغايات غير طبية أو عالجية؛ خلطات،الثقاب؛ تبغ األرجيلة؛ تبغ المعسل؛ مواد للتدخين
ذوابة ذات نكھات تستخدم
ّ منكـّـھة من التبغ والمعسل تستخدم في األرجيلة؛ سوائل ومساحيق
في األرجيلة؛ غاليين تدخين إلكترونية؛ سائل لألرجيلة اإللكترونية )سائل إلكتروني( يتألف
من نكھات سائلة تستخدم لملء األراجيل اإللكترونية أو خرطوشات األرجيلة اإللكترونية؛
أرجيلة )شيشة(؛ لوازم األرجيلة أو قطعھا )بما في ذلك صحون و رؤوس األرجيلة وخراطيم
 مبسم خرطوم، قواعد األرجيلة ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر وفوھات المباسم،األرجيلة
.( إناء األرجيلة، أكياس و علب األرجيلة، أنبوب األرجيلة،األرجيلة

ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االزرق والفضي وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

15/10/2019

Applicant Name:

Al Furat Ltd (a corporation
organized and existing
under the laws of the
British Virgin Islands
under No. 2010642)

اعالن الجريدة الرسمية

15/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الفرات م م ح )شركة قائمة ومؤسسة وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية
2010642( تحت الرقم

:اسم طالب التسجيل

جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address British Virgin Islands

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170721
Class
34
34
الصنف
١٧٠٧٢١

Applicant for
Correspondence

Trademark

جزر العذراء البريطانية

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including
cigarettes, cigars, cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, cigarettes containing tobacco
substitutes (not for medical purposes); flavored tobacco;
molasses; snuff tobacco; electronic cigarettes; electronic
hookah; electronic hookah head; lighters; smokers articles
including absorbent paper for tobacco pipes, Cigarette Cases,
Cigar cutters, Cigar holders, Gas containers for Cigar lighters,
Cigarette filters, Cigarette holders, Mouthpieces for Cigarette
holders, Cigarette paper, Cigarette tips, Pocket machines for
rolling Cigarettes, Firestones, Humidors, Pipe cleaners for
tobacco pipes, Pipe racks for tobacco pipes, Tobacco Pouches,
Snuff boxes, Spittoons for tobacco users, Tips of yellow amber
for cigar and cigarette holders, Tobacco jars, Mouthpieces of
Yellow amber for cigar and cigarette holders, ashtrays for
smokers, cigarettes tubes; Herbs for smoking; Matches; Match
boxes; Match holders; hookah tobacco; molasses tobacco;
substances for smoking, none being for medical or curative
purposes; flavored blends of tobacco and molasses for use in
hookahs; flavor liquids and dissolvable powders for use in
hookah; electronic smoking pipes; electronic hookah liquid (eliquid) consisting of flavorings in liquid form used to fill
electronic hookahs or electronic hookah cartridges; hookah
(shisha); hookah accessories or parts (including hookah
charcoal, hookah bowls and heads, hookah rope hoses, hookah
bases, hookah mouth tips and filters and mouthpieces, hookah
hose mouth, hookah stems, hookah bags and cases, hookah
vase).
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colour white and silver according to the printfiled with
the application

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 السيجاريللو )السيجار، السيجار، بما في ذلك السجائر،التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ
 السجائر التي، تبغ مضغ، غليون التبغ، التبغ الذي يستخدم للف السجائر،(الطويل الرفيع
تحتوي على بدائل التبغ )ليست لغايات طبية(؛ التبغ المن ّكـه؛ المعسّـل؛ تبغ السعوط )الشمّـة(؛
السجائر اإللكترونية؛ األرجيلة اإللكترونية؛ رأس األرجيلة اإللكترونية؛ الوالعات؛ أدوات
 مباسم، قطاعات السيجار، عُلب السجائر،المدخنين بما في ذلك ورق ماص لغاليين التبغ
 فوھات لمباسم، مباسم السجائر، فالتر للسجائر، أوعية غاز لوالعات السيجار،السيجار
 حجارة النار، آالت تحمل في الجيب للف السجائر، أطراف سجائر، ورق سجائر،السجائر
 أكياس، مناصب غاليين التبغ، أدوات تنظيف غاليين التبغ، صناديق لترطيب التبغ،()الصوان
 أطراف من الكھرمان األصفر لمباسم، مباصق لمدخني التبغ،( علب السعوط )الشمّـة،تبغ
، فوھات من الكھرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر، أوعية تبغ،السيجار والسجائر
 أنبوبات للسجائر؛ أعشاب للتدخين؛ أعواد ثقاب؛ علب كبريت؛ حامالت أعواد،منافض سجائر
 لغايات غير طبية أو عالجية؛ خلطات،الثقاب؛ تبغ األرجيلة؛ تبغ المعسل؛ مواد للتدخين
ذوابة ذات نكھات تستخدم
ّ منكـّـھة من التبغ والمعسل تستخدم في األرجيلة؛ سوائل ومساحيق
في األرجيلة؛ غاليين تدخين إلكترونية؛ سائل لألرجيلة اإللكترونية )سائل إلكتروني( يتألف
من نكھات سائلة تستخدم لملء األراجيل اإللكترونية أو خرطوشات األرجيلة اإللكترونية؛
أرجيلة )شيشة(؛ لوازم األرجيلة أو قطعھا )بما في ذلك صحون و رؤوس األرجيلة وخراطيم
 مبسم خرطوم، قواعد األرجيلة ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر وفوھات المباسم،األرجيلة
.( إناء األرجيلة، أكياس و علب األرجيلة، أنبوب األرجيلة،األرجيلة

 ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االبيض والفضي وذلك بموجب:اشتراطات خاصة
.النموذج المودع مع الطلب
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Date of

15/10/2019

Applicant Name:

Al Furat Ltd (a corporation
organized and existing
under the laws of the
British Virgin Islands
under No. 2010642)

اعالن الجريدة الرسمية

15/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الفرات م م ح )شركة قائمة ومؤسسة وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية
2010642( تحت الرقم

:اسم طالب التسجيل

جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address British Virgin Islands

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170723
Class
34
34
الصنف
١٧٠٧٢٣

Applicant for
Correspondence

Trademark

جزر العذراء البريطانية

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including
cigarettes, cigars, cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, cigarettes containing tobacco substitutes (not for
medical purposes); flavored tobacco; molasses; snuff tobacco;
electronic cigarettes; electronic hookah; electronic hookah head;
lighters; smokers articles including absorbent paper for tobacco
pipes, Cigarette Cases, Cigar cutters, Cigar holders, Gas containers
for Cigar lighters, Cigarette filters, Cigarette holders, Mouthpieces for
Cigarette holders, Cigarette paper, Cigarette tips, Pocket machines for
rolling Cigarettes, Firestones, Humidors, Pipe cleaners for tobacco
pipes, Pipe racks for tobacco pipes, Tobacco Pouches, Snuff boxes,
Spittoons for tobacco users, Tips of yellow amber for cigar and
cigarette holders, Tobacco jars, Mouthpieces of Yellow amber for
cigar and cigarette holders, ashtrays for smokers, cigarettes tubes;
Herbs for smoking; Matches; Match boxes; Match holders; hookah
tobacco; molasses tobacco; substances for smoking, none being for
medical or curative purposes; flavored blends of tobacco and
molasses for use in hookahs; flavor liquids and dissolvable powders
for use in hookah; electronic smoking pipes; electronic hookah liquid
(e-liquid) consisting of flavorings in liquid form used to fill electronic
hookahs or electronic hookah cartridges; hookah (shisha); hookah
accessories or parts (including hookah charcoal, hookah bowls and
heads, hookah rope hoses, hookah bases, hookah mouth tips and
filters and mouthpieces, hookah hose mouth, hookah stems, hookah
bags and cases, hookah vase).
The registration of this trademark should be limited in colour white
and silver according to the printfiled with the application
The registration of this tradmark does not give owners the owners the
exclusive right to use words (SUPER SLIMS LIGHTS)if used
separately from the mark

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 السيجاريللو، السيجار، بما في ذلك السجائر،التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ
 تبغ، غليون التبغ، التبغ الذي يستخدم للف السجائر،()السيجار الطويل الرفيع
 السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ )ليست لغايات طبية(؛ التبغ المن ّكـه؛،مضغ
المعسّـل؛ تبغ السعوط )الشمّـة(؛ السجائر اإللكترونية؛ األرجيلة اإللكترونية؛ رأس
األرجيلة اإللكترونية؛ الوالعات؛ أدوات المدخنين بما في ذلك ورق ماص لغاليين
 أوعية غاز لوالعات، مباسم السيجار، قطاعات السيجار، عُلب السجائر،التبغ
، ورق سجائر، فوھات لمباسم السجائر، مباسم السجائر، فالتر للسجائر،السيجار
،( حجارة النار )الصوان، آالت تحمل في الجيب للف السجائر،أطراف سجائر
 أكياس، مناصب غاليين التبغ، أدوات تنظيف غاليين التبغ،صناديق لترطيب التبغ
 أطراف من الكھرمان األصفر، مباصق لمدخني التبغ،( علب السعوط )الشمّـة،تبغ
 فوھات من الكھرمان األصفر لمباسم السيجار، أوعية تبغ،لمباسم السيجار والسجائر
 أنبوبات للسجائر؛ أعشاب للتدخين؛ أعواد ثقاب؛ علب، منافض سجائر،والسجائر
 لغايات غير،كبريت؛ حامالت أعواد الثقاب؛ تبغ األرجيلة؛ تبغ المعسل؛ مواد للتدخين
طبية أو عالجية؛ خلطات منكـّـھة من التبغ والمعسل تستخدم في األرجيلة؛ سوائل
ذوابة ذات نكھات تستخدم في األرجيلة؛ غاليين تدخين إلكترونية؛ سائل
ّ ومساحيق
لألرجيلة اإللكترونية )سائل إلكتروني( يتألف من نكھات سائلة تستخدم لملء
األراجيل اإللكترونية أو خرطوشات األرجيلة اإللكترونية؛ أرجيلة )شيشة(؛ لوازم
،األرجيلة أو قطعھا )بما في ذلك صحون و رؤوس األرجيلة وخراطيم األرجيلة
 مبسم خرطوم،قواعد األرجيلة ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر وفوھات المباسم
.( إناء األرجيلة، أكياس و علب األرجيلة، أنبوب األرجيلة،األرجيلة

ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االبيض والفضي وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
SUPER إن تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات
 بمعزل عن العالمةSLIMS LIGHTS
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Date of

13/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Nicotine-based liquid, namely, liquid nicotine used to refill
electronic cigarettes; cartridges sold filled with liquid nicotine
for electronic cigarettes; electronic cigarette refill liquids,
namely, chemical flavorings in liquid form used to refill
electronic cigarettes; chemical flavorings in liquid form, and
tobacco substitutes in liquid solution form other than for
medical purposes; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarettes; electronic smoking vaporizers, namely, electronic
cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution form other
than for medical purposes for electronic cigarettes; refill
cartridges sold empty for electronic cigarettes; electric
vaporizers, namely, smokeless vaporizer pipes for the ingestion
and inhalation of tobacco and other herbal matter; electric
vaporizers for the vaporization of tobacco; processed tobacco
pods; pipe tobacco, namely, tobacco for use in electric
vaporizers; tobacco, whether manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, snus
tobacco; tobacco sold in pods; smoker's articles for electric and
electronic cigarettes namely, cases for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories and boxes for electronic
cigarettes and electronic cigarette accessories; components for
electric and electronic cigarettes, namely, atomisers for tobacco
substitutes, cartomisers [vaporizers] for tobacco substitutes,
clearomisers [vaporizers] for tobacco substitutes; electric coils
sold as a component of electric and electronic cigarettes and
electronic smoking devices.

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،جول البس
امريكا
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170972
Class
34

13/11/2019

34

الصنف

١٧٠٩٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السوائل التي أساسھا النيكوتين وتحديدًا النيكوتين السائل المستخدم إلعادة تعبئة السجائر
اإللكترونية؛ الخراطيش التي تباع مليئة بالنيكوتين السائل للسجائر اإللكترونية؛ السوائل
المستخدمة إلعادة تعبئة السجائر اإللكترونية وتحديدًا المنكھات الكيميائية السائلة المستخدمة
إلعادة تعبئة السجائر اإللكترونية؛ المنكھات الكيميائية السائلة وبدائل التبغ على شكل محلول
سائل لغير الغايات الطبية؛ الخراطيش التي تباع مليئة بمنكھات كيميائية سائلة للسجائر
اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ مبخرات التدخين اإللكترونية وتحديدً ا السجائر اإللكترونية؛
بدائل التبغ السائلة بخالف المستخدمة األغراض الطبية للسجائر اإللكترونية؛ خراطيش إعادة
التعبئة التي فارغة للسجائر االلكترونية؛ المبخرات الكھربائية وتحديدًا أنابيب التدخين دون
دخان البتالع واستنشاق التبغ والمواد العشبية األخرى؛ المبخرات الكھربائية لتبخير التبغ؛
قرون التبغ المصنعة؛ تبغ األنابيب وتحديدًا التبغ المستخدم في المبخرات الكھربائية؛ التبغ
الخام أو المصنع؛ تبغ التدخين وتبغ الغاليين وتبغ اللف يدويًا والتبغ الرطب؛ التبغ المباع في
القرون؛ أدوات المدخنين للسجائر االلكترونية والكھربائية وتحديدًا العلب للسجائر االلكترونية
واالكسسوارات والصناديق للسجائر االلكترونية واكسسوارات السجائر االلكترونية؛ مكونات
السجائر االلكترونية والكھربائية وتحديدًا الذرات لبدائل التبغ والكارتميرات ]المبخرات[ لبدائل
التبغ والمزيالت ]المبخرات[ لبدائل التبغ؛ اللفائف الكھربائية التي تباع كعنصر من عناصر
.السجائر االلكترونية والكھربائية وأجھزة التدخين االلكترونية
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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.: 34499
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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170822
Class
34

10/12/2019

34

الصنف

١٧٠٨٢٢

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
٣٤٤٩٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/١٤ :تاريخ االدعاء
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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: JG
Claim No.: AM 105016
Claim Date: 23/09/2019

: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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170953
Class
34

10/12/2019

34

الصنف

١٧٠٩٥٣

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

JG : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
AM ١٠٥٠١٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٢٣ :تاريخ االدعاء
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Date of

17/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

British American Tobacco
(Brands) Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, United Kingdom

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco products;
tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars;
cigarillos; 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; Devices for heating
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; cigarettes
containing tobacco substitutes; cigarette cases; cigarette
boxes; snus with tobacco; snuff with tobacco; snus without
tobacco; snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine
pouches (not for medical use).

:تاريخ ايداع الطلب

بريتيش أميريكان توباكو )براند ( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

،بي جي٢ ار٢ دبليو سي، لندن، تامبل باليس٤ ،غلوب ھاوس
المملكة المتحدة
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170823
Class
34

17/03/2020

34

الصنف

١٧٠٨٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار
والسيجاريلو )سيجار رفيع(؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر؛ أنابيب السجائر؛
فالتر السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
لغرض تسخينھا؛ األجھزة اإللكترونية لتسخين بدائل التبغ لغرض االستنشاق؛ السجائر
المحتوية على بدائل التبغ؛ علب السجائر؛ صناديق السجائر؛ مسحوق السعوط الرطب مع
التبغ؛ السعوط مع التبغ؛ مسحوق السعوط الرطب بدون التبغ؛ السعوط بدون التبغ؛ مغلفات
.(النيكوتين الخالية من التبغ التي تؤخذ عبر الفم )لغايات غير طبية
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تاريخ ايداع الطلب:

13/05/2020

اسم طالب التسجيل:

تشاينا توباكو جيانغسو اندست﷼ كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

نو ٣-٤٠٦ .تشونغشان نورث رود ،نانجينغ ٢١٠٠١١
جيانغسو )الصين(
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
34
الصنف
١٧٠٧٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السجائر ،التبغ ،علب السجائر ،اعواد الثقاب ،الوالعات للمدخنين ،ورق سجائر ،مرشحات
)فالتر( السجائر ،المنكھات وبخالف الزيوت العطرية للتبغ ،السجائر اإللكترونية ،محاليل
سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية.

13/05/2020
CHINA TOBACCO
JIANGSU INDUSTRIAL
CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing
)210011 Jiangsu (CN
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170795
Class
34

Trademark

Goods/Services
Cigarettes; tobacco; cigarette cases; matches; lighters for
smokers; cigarette paper; cigarette filters; flavorings, other than
essential oils, for tobacco; electronic cigarettes; liquid solutions
for use in electronic cigarettes.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/05/2020

اسم طالب التسجيل:

تشاينا توباكو جيانغسو اندست﷼ كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

نو ٣-٤٠٦ .تشونغشان نورث رود ،نانجينغ ٢١٠٠١١
جيانغسو )الصين(
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
34
الصنف
١٧٠٧٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ورق سجائر ،الوالعات للمدخنين ،اعواد الثقاب ،منافض السجائر للمدخنين ،التبغ ،السجائر
اإللكترونية ،السيجار ،السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ وليست لألغراض الطبية،
السجائر ،علب السجائر ،مرشحات )فالتر( السجائر.

13/05/2020
CHINA TOBACCO
JIANGSU INDUSTRIAL
CO., LTD.

Date of

plicant NameAp:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing
)210011 Jiangsu (CN
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170796
Class
34

Trademark

Goods/Services
Cigarette paper; lighters for smokers; matches; ashtrays for
smokers; tobacco; electronic cigarettes; cigars; cigarettes
;containing tobacco substitutes, not for medical purposes
cigarettes; cigarette cases; cigarette filters.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

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

سوباريو اال إنديا ال ال بيه
الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع الطابق  ،٢١بلوت رقم  ،٢٤١/٢٤٢نرمال
بلدينج،بي آر باتل مارج ،مقابل أوبيروي تاور ،ناريمان بوينت
،مومباي ،٤٠٠٠٢١الھند
عمان ص.ب  ١١١٩٥ -١٨٠٥٥الدوار السادس ابراج اعمار
الطابق ١١
34
الصنف
١٧٠٧٥٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ والتبغ الخام أو المص ّنع ،تبغ للمضغ ،أوراق التبغ،منتجات التبغ ومستحضرات التبغ
والسجائر،المعسّل وتبغ األرجيلة وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب

10/06/2020

Date of

Applicant Name:
Sopariwala India LLP
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address city/street 21st Floor, plot no 241/242,
Nirmal Building , BR patel Marg, Opposite
Oberoi Tower, Nariman
Point,Mumbai,Maharashtra 400021 India,
Applicant for
Amman P.O.Box 18055 -11195 Emmar
Correspondence
Tower 6 circle
Trademark
170758
Class
34

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured form of tobacco; chewing
tobacco; tobacco leaves; tobacco Products, tobacco
preparations, cigarettes; molasses, hukka tobacco, smokers
articles, matches.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2018

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

دازل اند شاين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٣٥٩٧إي .مونارك سكاي الين جناح اف  ،٢٤٠ -ميريديان،
ايداھو  ،٨٣٦٤٦الواليات المتحدة االمريكية ،
ص.ب١١١٩١ ,٩١٠٥٨٠:

18/12/2018

Applicant Name:
Dazzle and Shine LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3597 E. Monarch Sky Lane, Suite F-240,
Meridian, Idaho 83646, United States of
America, P.O.Box: 910580, 11191

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
170731
Class
35
35
الصنف
١٧٠٧٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واإلعالن ،خدمات الدعاية واإلعالن ،خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق تحديداً
ترويج البضائع والخدمات لآلخرين ،توفير معلومات عن المنتجات بغرض اختيار السلع
االستھالكية العامة لتلبية حاجات المستھلك ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة
على الخط مباشرة متصلة ببيع أجھزة تسجيل ونقل وإعادة إستنطاق الصوت والصور
وحامالت البيانات المعناطيسية وأقراص التسجيل واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو
الرقمية وغيرھا من وسائط التسجيل الرقمية ومعدات معالجة البيانات والحواسيب
وتكنولوجيا المعلومات والمعدات السمعبصرية ومشغالت الصوت والفيديو واآلت التصوير
)الكاميرات( ومشغالت الصوت الرقمية وأجھزة تدفق الوسائط الرقمية ومشغالت الفيديو
الرقمية ومشغالت الوسائط والراديو وأجھزة االستقبال وتوزيع الشحنة وأنظمة الستيريو
وأنظمة المسرح المنزلي وأنظمة الترفيه المنزلي ومعززات قوة األسالك الھوائية والتلفزيون
وأجھزة التلفزيون وأجھزة فك تشفير التلفزيون وأجھزة إستقبال التلفزيون ومسجالت
التلفزيون وأجھزة إرسال التلفزيون وأجھزة بث الفيديو وأجھزة شاشات العرض وأجھزة
التح ّكم ووحدات التحكم وأجھزة التحكم عن بعد العالمية وأجھزة واآلت خدمات االتصاالت عن
بعد وأجھزة االتصاالت الداخليّة والھواتف المزودة بخدمات الفيديو وأجھزة قائمة بذاتھا
للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجھزة إرسال وإستقبال الصوت والبيانات ومكبرات
الصوت تعمل عبر التحكم بالصوت وأجھزة التسجيل والتعرف الصوتي وأجھزة االتصاالت
الالسلكية الرسال الصوت والبيانات والصور والنظارات الثالثية األبعاد والشواحن واألسالك
والمحوالت وقابسة الموصالت وقواعد الشحن وبطاقات الذاكرة وقارئات وبطاقات
والكابالت
ّ
الذاكرة ومكبرات الصوت والميكروفونات وسماعات األذن والسماعات والحافظات واألغطية
والقواعد لالجھزة اإللكترونية المحمولة والحواسيب ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع
بالتجزئة على الخط مباشرة متصلة ببيع المحتوى المسجل ومحتوى الوسائط والتسجيالت
السمعبصرية التي تتضمن برامج الترفيه ،المحتويات السمعبصريّة والمحتويات متعددة
الوسائط القابلة للتنزيل متضمنة القصص الخياليّة والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة وتتوفر
من خالل خدمات الفيديو تحت الطلب ،ملفات سمعيّة وملفات متعددة الوسائط وملفات
النصوص والوثائق المكتوبة والمواد السمعيّة ومواد الفيديو القابلة للتنزيل

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٠٧٥٦١٧ :
تاريخ االدعاء٢٠١٨/٠٨/٠٩ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Advertising; advertising services; advertising and marketing
;services, namely, promoting the goods and services of others
providing product information for the purpose of assisting with
the selection of general consumer merchandise to meet the
consumer's needs; retail store services and online retail store
services connected with the sale of apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, magnetic
data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other
digital recording media, data processing equipment, computers,
information technology and audiovisual equipment, alarms,
audio and video players, cameras, digital audio players, digital
media streaming devices, digital video players, media players,
radios, set top boxes, stereo systems, home theater systems,
and home entertainment systems, antenna boosters,
televisions, television apparatus, television decoders, television
receivers, television recorders, television transmitters, video
streaming devices, projection apparatus, remote controls,
remote controllers, universal remotes controls,
telecommunications apparatus and instruments,
intercommunication apparatus, video telephones, stand-alone
voice controlled information devices, voice and data
transmitters and receivers, voice controlled speakers, voice
recording and voice recognition apparatus, wireless
communication devices for voice, data, or image transmission,
3D spectacles, chargers, wires, cables, adapters, plug-in
connectors, electrical power connectors and docking stations,
memory cards and memory card readers, speakers,
microphones, earphones, headsets, cases, covers, and stands
for portable electronic devices and computers; retail store
services and online retail store services connected with the sale
of recorded content, media content, audiovisual recordings
featuring entertainment programs, downloadable audiovisual
and multimedia content featuring fiction and non-fiction stories
on a variety of topics
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 075617
Claim Date: 09/08/2018
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Date of

05/03/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Husameddin AlKhaled
Company & Partner
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jabal Al Hussein Asaad Khalil
Hamadokh street, Jordan, P.O.Box:
840553, 11184

Goods/Services
Advertising services, import and export services, retail or
wholesale services and offering goods for sail, including keys,
sockets and covers for sockets, electrical switchboards,
electrical switches and circuit breakers, electrical switchboards,
electrical distribution panels, electric apparatus for switching
electric currents, door electric switches, electrical devices for
attracting and killing insects, electrical switches, switches for
breaking electric circuit, domestic and industrial circuit
breakers, electric lamps, air conditioners, air cooing devices,
toilet heater, water heater, devices for heating water, electric
fans for personal use, air hoods, filters, electric appliances and
pumps.

:تاريخ ايداع الطلب

حسام الدين الخالد وشريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

،  األردن، شارع أسعد خليل حمدوخ، جبل الحسين،عمان
١١١٨٤ ,٨٤٠٥٥٣:ب.ص
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكية الفكرية ص
 الشميساني االردن, شارع االمير شاكر بن زيد٥٦

Applicant for
Correspondence
Trademark

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI
170826
Class
35

05/03/2019

35

الصنف

١٧٠٨٢٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات االستيراد والتصدير؛ خدمات البيع بالتجزئة أو البيع
،بالجملة وخدمات عرض السلع لبيعھا وتشمل تلك السلع مفاتيح واباريز واغطية اباريز
 لوحات توزيع،لوحات مفاتيح كھربائية، مفاتيح وقواطع كھربائية،لوحات مفاتيح كھربائية
 اجھزة كھربائية، مفاتيح كھربائية لالبواب،اجھزة كھربائية لتبديل التيار الكھربائي،كھربائية
 القواطع الكھربائية، مفاتيح قطع الدارات الكھربائية، مفاتيح كھربائية،لجذب وقتل الحشرات
، اجھزة تبريد الھواء،المنزلية والصناعية والمصابيح الكھربائية اجھزة تكييف الھواء
، مرواح كھربائية لالستخدام الشخصي،( سخانات ماء) اجھزة، سخانات ماء،سخانات للحمام
. مرشحات) فالتر) واآلالت الكھربائية المنزلية والمضخات،شفاطات ھواء

224

تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2019

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

شركة ارزيو للدعاية و االعالن
االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Arizio for Advertising llc
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Rainbow Street, P.O.Box: 940460,
11194

عمان -جبل عمان شارع الرينبو  ،ص.ب,٩٤٠٤٦٠:
١١١٩٤
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤٠٤٦٠عمان -جبل عمان شارع الرينبو
١٧٠٩٣٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واالعالن

الصنف

25/08/2019

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 940460 -11194 Amman- Rainbow
Correspondence
Street
Trademark
170937
Class
35

Goods/Services
Advertising,
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Date of

12/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

L?DERACH (SCHWEIZ)
AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bleiche 14, 8755 Ennenda, Switzerland

Goods/Services
Advertising, marketing and promotional services; business
administration; office functions; retail sale of cocoa, cocoa
extracts for food and of beverages, chocolate beverages,
chocolate, chocolate pastes and chocolate coatings, chocolate
bars, chocolate products, sugar confectionery, pastry and
confectionery, ice cream, ice cream powder, candy, also filled
with liquids, jams, cookies and biscuits; on-line retail sale in
connection with cocoa, cocoa extracts for food and of
beverages, chocolate beverages, chocolate, chocolate pastes
and chocolate coatings, chocolate bars, chocolate products,
sugar confectionery, pastry and confectionery, ice cream, ice
cream powder, candy, also filled with liquids, jams, cookies and
biscuits; Wholesale services in relation to chocolate;
Organization of exhibitions for advertising services,
organization of exhibitions for commercial purposes; business
advice relating to franchising; Provision of assistance
[business] in the establishment of franchises; Administration of
the business affairs of franchises.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the phrase "Chocolatier Suisse" whenever
appearing differently or separately from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

ليديراخ )شفايتز ( اه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، اينيندا٨٧٥٥ ،١٤ باليشيه

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170813
Class
35

12/11/2019

35

الصنف

١٧٠٨١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وخدمات التسويق والترويج؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛
خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات البيع بالتجزئة للكاكاو ومستخلصات الكاكاو لألطعمة
والمشروبات ومشروبات الشوكوالتة والشوكوالتة ومعجون الشوكوالتة وطبقات التغليف
وألواح الشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتة وحلويات السكر والمعجنات و الحلويات والبوظة
ومسحوق لصنع المثلجات والبوظة والحلوى المحشية بالسوائل والمَربى والكعك المحلى
والبسكويت؛ خدمات البيع بالتجزئة على االنترنت فيما يتعلق بالكاكاو ومستخلصات الكاكاو
لألطعمة والمشروبات ومشروبات الشوكوالتة والشوكوالتة ومعجون الشوكوالتة وطبقات
التغليف وألواح الشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتة وحلويات السكر والمعجنات و الحلويات
والبوظة ومسحوق لصنع المثلجات البوظة والحلوى المحشية بالسوائل والمَربى والكعك
المحلى والبسكويت؛ خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق بالشوكوالتة؛ تنظيم معارض لغايات
الدعاية واإلعالن وخدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية؛ تقديم النصائح التجارية المتعلقة
بمنح االمتيازات تقديم المساعدة )التجارية( في منح االمتيازات؛ تنظيم الشؤون التجارية
.لالمتيازات

Chocolatier " ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال عبارة
." عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمةSuisse
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اعالن الجريدة الرسمية

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

ألتونينيزادي ماھاليسي كوشباكيشي كاديسي رقم١/ ٢٧ :
أوسكودار -اسطنبول ،تركيا

20/11/2019

Applicant Name:

MODANISA ELEKTRONIK
MAGAZACILIK VE
TICARET .A.S
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ALTUNIZADE MAHALLESI KUSBAKISI
CADDESI NO: 27/1
USKUDAR-ISTANBUL

سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
SMAS Intellectual Property P.O.Box
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170733
Class
35
35
الصنف
١٧٠٧٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالجملة في قطاع المالبس ،وبخاصة ،القمصان وقمصان نصف كم والبناطيل
والسترات والجاكيتات ]مالبس[ والجرزايات ]كنزات صوفية[ والمعاطف والتنانير والفساتين
وأثواب السباحة والمالبس الداخلية والشاالت والمالبس الطويلة ]مالبس[؛ خدمات البيع
بالجملة في قطاع لباس القدم ،وبخاصة ،األحذية والجوارب واألحذية الطويلة؛ خدمات البيع
بالجملة في قطاع أغطية للرأس ،وبخاصة ،القبعات واألوشحة )لفاعات( والبيريه )قبعات
مستديرة مسطحة(؛ خدمات توفير سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيھا.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Wholesale services relating to clothing, namely, shirts, teeshirts, trousers, sweaters, jackets [clothing], jumpers
[pullovers], coats, skirts, dresses, swimsuits, underwear,
shawls and Wraps [clothing]; Wholesale services relating to
footwear, namely, shoes, socks and boots; Wholesale services
relating to headwear, namely, hats, scarfs, berets; Provision of
an online marketplace for buyers and sellers of goods and
services.
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Date of

17/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
L Sky Limited
Nationality
: SEYCHELLES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 9, Ansuya Estate, Revolution
Avenue, Victoria, Seychelles.

:تاريخ ايداع الطلب

إل سكاي ليميتد
سيشيليس
شركة اجنبية

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

 السيشل، فيكتوريا، ريفولوشين أفينيو، أنسويا إستات،٩ سويت

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170896
Class
35
35
الصنف
١٧٠٨٩٦

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/12/2019

Goods/Services
Advertising; Business management; Business administration;
Office functions; Dissemination of advertising matter; Importexport agencies; Business management of Hotels; On-line
advertising on a computer network; Presentation of goods on
communication media, for retail purposes; Public relations;
Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; Loyalty scheme services; Management of
customer loyalty, incentive or promotional schemes;
Advertising; Magazine advertising; Providing advertising space
in periodicals, newspapers and magazines; Online
advertisements; Preparing of Advertisements; Dissemination of
advertisements.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ نشر مواد الدعاية
واإلعالن؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ إدارة أعمال الفنادق؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على
شبكات الكمبيوتر؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة؛ العالقات العامة؛
تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو
إعالنية؛ الخدمات المتعلقة ببرامج والء العمالء؛ إدارة خطط والء العمالء أو الحوافز أو
الترويج؛ خدمات الدعاية واإلعالن في المجالت؛ توفير أماكن لإلعالن في الصحف والمجالت
والنشرات؛ خدمات الدعاية واإلعالن على االنترنت؛ إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن؛ نشر
.نصوص الدعاية واإلعالن
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Date of

17/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
L Sky Limited
iNationalty
: SEYCHELLES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 9, Ansuya Estate, Revolution
Avenue, Victoria, Seychelles.

:تاريخ ايداع الطلب

إل سكاي ليميتد
سيشيليس
شركة اجنبية

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

 السيشل، فيكتوريا، ريفولوشين أفينيو، أنسويا إستات،٩ سويت

Trimark Consulting Company (Trimark)
-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170893
Class
35
35
الصنف
١٧٠٨٩٣

Applicant for
Correspondence
Trademark

17/12/2019

Goods/Services
Advertising; Business management; Business administration;
Office functions; Dissemination of advertising matter; Importexport agencies; Business management of Hotels; On-line
advertising on a computer network; Presentation of goods on
communication media, for retail purposes; Public relations;
Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; Loyalty scheme services; Management of
customer loyalty, incentive or promotional schemes;
Advertising; Magazine advertising; Providing advertising space
in periodicals, newspapers and magazines; Online
advertisements; Preparing of Advertisements; Dissemination of
advertisements.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ نشر مواد الدعاية
واإلعالن؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ إدارة أعمال الفنادق؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على
شبكات الكمبيوتر؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة؛ العالقات العامة؛
تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو
إعالنية؛ الخدمات المتعلقة ببرامج والء العمالء؛ إدارة خطط والء العمالء أو الحوافز أو
الترويج؛ خدمات الدعاية واإلعالن في المجالت؛ توفير أماكن لإلعالن في الصحف والمجالت
والنشرات؛ خدمات الدعاية واإلعالن على االنترنت؛ إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن؛ نشر
.نصوص الدعاية واإلعالن
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
QTERMINALS
Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 11112 , Doha – Qatar

Goods/Services
Management of commercial and industrial projects;
management of ports and regulation of transport traffic within
ports; Assistance in the management of business or industrial
;Advice for consumers (Commercial information and)[consumer advice shop]; Assistance (Business management-);
Auctioneering; Commercial information agencies; Commercial
information and advice for consumers; consumer advice shop;
Commercial or industrial management assistance;
Communication media (Presentation of goods on-), for retail
purposes; Consumers (Commercial information and advice for)[consumer advice shop]; Industrial management assistance
(Commercial or-); Licencing of goods and services of others
(Commercial administration of the --).

:تاريخ ايداع الطلب

شركة كيوتيرمنلز
قطر
شركة اجنبية

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

 قطر-  الدوحة، ١١١١٢ ب.ص

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

Applicant for
Correspondence

Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
170808
Class
35

06/01/2020

35

الصنف

١٧٠٨٠٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، إدارة الموانئ وتنظيم حركة النقل داخل الموانئ،إدارة المشاريع التجارية والصناعية
 معلومات و نصائح تجارية للمستھلكين،المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
 وكاالت المعلومات، البيع بالمزاد العلني، المساعدة في إدارة األعمال،()محل نصح المستھلك
 المساعدة في إدارة،( معلومات و نصائح تجارية للمستھلكين )محل نصح المستھلك،التجارية
، عرض سلع على وسائل اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة،األعمال التجارية أو الصناعية
، المساعدة في إدارة األعمال،(معلومات و نصائح تجارية للمستھلكين )محل نصح المستھلك
 اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات،المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
.الغير
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Date of

14/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Deal For intelligent .app
L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -wadisaqra , P.O.Box: 930214, 45

Applicant for
P.O.Box 930214 -45 amman -wadisaqra
Correspondence
Trademark
170886
Class
35

Goods/Services
to marketing services; Demonstration of goods ; marketing
direct mail advertising; shopping mall services;the bringing
together for the benefit of others a variety of goods enabling
customers to conveniently view and purchase those goods;
Presentation of goods on communication media for retail
purposes ;providing a searchable on-line advertising guide
featuring the goods and services of others ;Advertising services
provided via the internet; provision of information, consultancy
services and advisory services relating to all the aforesaid
the registration of this trade mark does not give the owners the
exclusive right to use(deal) common words separately from the
mark

14/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ديل للتطبيقات الذكية ّذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

، ٩٦ عمارة كلبونه رقم- شارع وادي صقره- عمان
٤٥ ,٩٣٠٢١٤:ب.ص

35

عمارة- شارع وادي صقره-  عمان٤٥ -٩٣٠٢١٤ ب.ص
٩٦ كلبونه رقم
الصنف
١٧٠٨٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 االعالن على االنترنت على شبكة: التسويق: عرض البضائع:خدمات التسويق عبر الھاتف
. خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير. خدمات مراكز التسوق: كمبيوتر
عرض السلع على وسائل.لك لتمكين عامة الزبائن من معاينھا وشرانھا عند الحاجة.
توفير دليل اعالني قابل للبحث على الخط مباشرة يضم.لتصال لغايات بيعبا بالتجزئة
توفير خدمات المعلومات: عرض السلع والخدمات عبر االنترنت.نتجات وخدمات لألخرين
.الستشارات وخدمات المشورة المتعلقة بكافة الخدمات المذكورة أنفأ
ا
 بمعزل عنdeal ان تسجيل ھذه العالمه اليعيط اصحابھا الحق المطلق باستعمال كلمة
العالمه
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Date of

27/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MONOPRIX
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 14-16 rue Marc Bloch, 92110 CLICHY,
FRANCE
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
170940
Class
35

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مونوبري
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، كليشي٩٢١١٠ ، رو مارك بلوتش١٦-١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٧٠٩٤٠

Goods/Services
Distribution of prospectuses, samples. Rental of advertising material.
Assistance to industrial or commercial companies in the conduct of
their business. Advice, information or business information. Custom
business of statistical, mechanographic, stenotypic work. Accounting.
Reproduction of document. Investment Offices. Rental of typewriters
and office equipment. Rental of vending machines. Newspaper
subscription service for others, dissemination of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); business
organization and management consulting, online advertising on a
computer network, rental of advertising time on all means of
communication, publication of advertising texts, rental of advertising
space, distribution of advertisements, public relations, grouping on
behalf third parties of food products, alcoholic and non-alcoholic
beverages, cleaning products, textile products, fashion accessories
namely jewelery articles, belts, scarves, hats, gloves, watches, stoles,
scarves, sarongs, badges, horological and jewelery articles, leather
goods, bags namely handbags, rucksacks, clothing, lingerie, shoes,
slippers, headgear, hygiene and beauty products, cosmetics, nursery
articles, haberdashery, home decoration items namely candles,
candle holders, incense holders, sticks , perfume dispensers, storage
boxes, baskets, chests, lamps, lanterns, lampposts, vases, bowls,
jars, artificial plants and flowers, picture frames, trays, doormats,
adhesives, magnets, scoops, trivets , bottles, Christmas tree
decorations except lighting and candy, artificial garlands, hooks
(haberdashery), hooks (metal hardware), snow balls, Christmas trees,
wooden statuettes, wax, plaster or plastic, cribs, household or kitchen
utensils, stationery, school supplies, books, magazines, newspapers,
compact discs, DVDs, cassettes, computer consumables, toys and
games, furniture, lighting fixtures and their accessories namely, light
bulbs electrical sockets, switches, adapters, wires, electrical cords
and extensions, sockets, lamp shades, spotlights, do-it-yourself
articles, gardening articles, seeds, household electrical products,
allowing the consumer to see them or buy them conveniently.
Business information and sales promotion services; organization of
promotional, advertising and loyalty operations, organization
consulting and business management; organization of customer
loyalty business operations; organization of an exhibition or event for
commercial purposes or advertising; institutional communication
(advertising); advertising and commercial sponsorship and
sponsorship; administrative management of product purchases and /
or online services on the Internet. Assistance services for the
operation of a commercial enterprise under a franchise system. Sales
promotion for others. Consumer information and business advice;
administrative processing of purchase orders. Presentation of
products on all means of communication for retail sale.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات مساعدة الشركات، تأجير المواد اإلعالنية،توزيع النشرات والعينات
 المشورة والمعلومات أو المعلومات،الصناعية أو التجارية في تسيير أعمالھا
 خدمات األعمال المخصصة لألعمال اإلحصائية والميكانيكية والتضيقية،التجارية
، خدمات مكاتب االستثمار، استنساخ الوثائق وإعادة إصدارھا، المحاسبة،()اإلختزال
 خدمة، تأجير آالت البيع بالقطع النقدية،تأجير اآلالت الكاتبة والمعدات المكتبية
االشتراك في الصحف لآلخرين ونشر المواد اإلعالنية )منشورات ونشرات اعالنية
 تنظيم األعمال واالستشارات اإلدارية واإلعالن عبر اإلنترنت،(ومطبوعات وعينات
على شبكة الحاسوب وتأجير وقت لإلعالن على جميع وسائل االتصال ونشر الدعائية
اإلعالن وتأجير مساحات إعالنية والدعائية وتوزيع اإلعالنات والعالقات العامة
والتجميع بالنيابة عن الجھات الخارجية للمنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية
(وغير الكحولية ومنتجات التنظيف ومنتجات المنسوجات واكسسوارات )ملحقات
 أدوات وقطع المجوھرات واألحزمة واألوشحة والقبعات والقفازات:األزياء بالتحديد
والساعات والشاالت واألوشحة والعباءات والشارات وأدوات قياس الزمن
والمجوھرات والمصنوعات الجلدية والحقائب بالتحديد حقائب اليد وحقائب الظھر
والمالبس والمالبس الداخلية النسائية واألحذية والشباشب وأغطية الرأس ومنتجات
النظافة والجمال ومستحضرات التجميل أدوات الحضانة والخردوات ومعدات الديكور
المنزلي بالتحديد الشموع وحامالت الشموع وحامالت البخور والعيدان وموزعات
العطور وصناديق التخزين والسالل والصناديق والمصابيح والفوانيس وأعمدة
االنارة والمزھريات واألوعية والبرطمانات )األواني( والنباتات والزھور االصطناعية
وإطارات الصور والصواني ودعاسات )مماسح( األرجل لألبواب والمواد الالصقة
والمغناطيس والمجارف والركائز ثالثي القوائم والزجاجات وزينة شجرة عيد الميالد
باستثناء اإلضاءة والحلوى وأكاليل اصطناعية وخطافات )خردوات( وخطافات
)خردوات معدنية( وكرات ثلج وأشجار عيد الميالد والھياكل الصغيرة من الخشب أو
الشمع أو الجص أو البالستيك وأسرة االطفال وأواني منزلية أو مطبخية والقرطاسية
ولوازم مدرسية والكتب والمجالت والصحف واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو
الرقمية وأشرطة الكاسيتات والمواد المستھلكة للحاسوب والدمى واأللعاب واألثاث
وأجھزة اإلضاءة وملحقاتھا بالتحديد المآخذ الكھربائية للمصابيح الضوئية والمفاتيح
والمحوالت واألسالك واألسالك الكھربائية والتمديدات والمآخذ ومظالت مصابيح
واألضواء الكشافة )الموجھة( وأدوات العمل الذاتي وأدوات الحدائق والبذور
،والمنتجات الكھربائية المنزلية ومما يسمح للمستھلك برؤيتھا أو شرائھا بسھولة
 تنظيم عمليات الترويجية واإلعالنية،خدمات المعلومات التجارية وترويج المبيعات
 تنظيم العمليات والء،والدعائية والوالءية واالستشارات التنظيمية وإدارة األعمال
 التواصل، تنظيم معارض أو فعاليات ألغراض تجارية أو إعالنية،العمالء التجارية
 اإلدارة اإلدارية، الرعاية اإلعالنية والتجارية والرعاية،(المؤسسي )اإلعالن
 خدمات المساعدة، أو الخدمات عبر اإلنترنت على اإلنترنت/ لمشتريات المنتجات و
، ترويج المبيعات لآلخرين،لتشغيل المؤسسات التجارية بموجب نظام االمتياز
 عرض، المعالجة اإلدارية ألوامر الشراء،معلومات المستھلك والمشورة التجارية
.المنتجات على جميع وسائل االتصال للبيع بالتجزئة
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تاريخ ايداع الطلب:

02/02/2020

اسم طالب التسجيل:

أمازون تكنولوجيز ،إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٤١٠تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن  ،٩٨١٠٩الواليات
المتحدة األمريكية

02/02/2020

Applicant Name:

Amazon Technologies,
Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 410 Terry Avenue N, Seattle, Washington
98109, United States of America

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170729
Class
35
35
الصنف
١٧٠٧٢٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة التسجيالت الموسيقية والتسجيالت
الكوميدية وتسجيالت الكالم المنطوق وتسجيالت الفيديو والمنتجات المتعلقة بالموسيقى،
توفير مساحات إعالنية لآلخرين على اإلنترنت ،خدمات قائمة على خدمات اإلشتراك
المتضمنة الموسيقى والفيديوھات القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا ،خدمات متاجر البيع
بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة الفيديوھات والموسيقى المسجلة مسبقا ،خدمات الطلب
على اإلنترنت المتضمنة الفيديوھات والموسيقى المسجلة مسبقا ،خدمات متاجر البيع
بالتجزئة على الخط مباشرة المتضمنة الميكروفونات والسماعات الذكية وسماعات الصوت
ومكبرات الصوت و مضخمات الصوت وأجھزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت
وسماعات الرأس وسماعات األذن والسماعات وأنظمة الترفيه المنزلي ومعدات الصوت
والمسرح المنزلي والقطع والملحقات المتعلقة بھا.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٧٨٣٤٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/٠٢ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Online retail store services featuring music recordings, comedy
recordings, spoken word recordings, video recordings, and
music related products; Providing advertising space for others
on the Internet; subscription-based services featuring
downloadable prerecorded music and video; online retail store
;services featuring downloadable prerecorded music and video
;online ordering services featuring prerecorded music and video
online retail store services featuring microphones, speakers,
smart speakers, audio speakers, amplifiers, loudspeakers,
remote controls for audio and video products, headphones,
earphones, headsets, home entertainment systems, audio and
home theater equipment, and parts and accessories therefor.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78344
Claim Date: 02/08/2019
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/02/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد وليد شاھين حراره

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

االردن
مؤسسة فردية
العقبة /المنطقة التاسعة  ،ص.ب١١١١٨ ,٦٦٥٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٦٦٥٤العقبة /المنطقة التاسعة

رقم العالمة التجارية

١٧٠٨٤٨

13/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة والمفرق بالمواد التموينية والغذائية  ،التسوسق والدعاية واالعالن
بيع المواد الغذائية

mohammad waleed
shahin harara
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address aqaba /nine area , P.O.Box: 6654, 11118

35

Applicant for
P.O.Box 6654 -11118 aqaba /nine area
Correspondence
Trademark
170848
Class
35

Goods/Services
whole sale retail services food and catering materials marketing
advertising selling food
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah , Alberah, Palestine

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سلسلة محالت بن ازحيمان

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية

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

 فلسطين، البيره، رام ﷲ

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات) ترايمارك (ص
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170840
Class
35
35
الصنف
١٧٠٨٤٠

Applicant for
Correspondence
Trademark

18/02/2020

Goods/Services
Advertising; business management; business administration;
office functions; assistance services for business management
or commercial functions for an industrial or commercial
company; organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes; promotion services
provided by a commercial company by issuing store service
cards to clients; modeling services for sales promotions or
advertising purposes; edition of advertising texts; shop-window
dressing; assistance services for the operating of a commercial
company on a franchise basis; product demonstration; sales
promotion (for third parties); sales at public auctions; shopping
center promotion and management services; assistance
services for the commercial functions of a business consisting
in processing orders through global communications networks;
import-export agencies; on-line advertising on a computer
network; supplying services to third parties (purchasing of
products and services for other companies); distribution of
samples; computerized file management; public relations;
commercial information agencies; advertising agencies; rental
of vending machines; renting of advertising space;
dissemination of advertising matter; business management
assistance; data search in computer files (for others);
compilation of information into computer databases;
transcription; publicity columns preparation; commercial or
industrial management assistance; business management of
performing artists; direct mail advertising; updating of
advertising material; document reproduction; marketing
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion polling;
systemization of information into computer databases;
publication of advertising texts; sales agencies and arranging
sales services; wholesale and retail services by any means; the
bringing together for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods
Claiming Colors white and red as per the specimen filed at the
Trademark Office

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات المساعدة إلدارة, النشاط المكتبي, إدارة األعمال, تنظيم األعمال,اإلعالنات
 تنظيم المعارض التجارية,األعمال أو األنشطة التجارية لشركات صناعية أو تجارية
 الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية,للغايات اإلعالنية او التجارية
 خدمات إعداد نماذج الدعاية,من خالل إصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء
, خدمات عرض عامة, تحرير النصوص اإلعالنية,واإلعالن أو ترويج المبيعات
, عرض المنتوجات,خدمات المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز
 ترويج وخدمات, المبيعات في مزادات عامة,(ترويج المبيعات )ألطراف أخرى
 خدمات المساعدة لألنشطة التجارية التي تتكون من طلبات,ادارة مراكز التسوق
 االعالن, وكاالت االستيراد والتصدير,معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية
 خدمات التوريد لالطراف االخرى )شراء المنتوجات,المباشر على شبكة كمبيوترات
 العالقات, إدارة الملفات المحوسبة, توزيع العينات,(والخدمات لشركات أخرى
 تأجير, تأجير آالت البيع, وكاالت اإلعالنات, وكاالت االنباء التجارية,العامة
, المساعدة في إدارة األعمال, نشر مواد الدعاية واإلعالن,المساحات اإلعالنية
 تجميع المعلومات في قواعد,البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب
 المساعدة في إدارة, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, النسخ,بيانات حاسوب
, اإلعالن بالبريد المباشر, إدارة أعمال فناني التمثيل,األعمال التجارية أو الصناعية
, لصق اإلعالنات, دراسات السوق, نسخ الوثائق,تحديث مواد الدعاية واإلعالن
 تنظيم المعلومات في قواعد بيانات, استطالعات الرأي,الدعاية واإلعالن الخارجي
, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, نشر نصوص الدعاية واإلعالن,حاسوب
 خدمات تجميع تشكيلة من السلع,خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة بأي طريقة كانت
 وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتھا و شرائھا،لصالح الغير

العالمة محددة بااللوان االبيض واالحمر حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات
.التجارية
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Deutscher Industrie- u.
Handelskammertag (DIHK)
e.V.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Breite Strasse 29, 10178 Berlin, Germany

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170784
Class
35

Goods/Services
Information, consultancy and organisation, namely in bilateral
economic transactions; Commercial lobbying for economic
interests; Organization of fairs and exhibitions; Market research
and Economic analysis; Maintenance and promotion of trade;
Business consultancy; Public relations; Organisational
implementation of European Union support programmes;
Economic forecasting; Business investigations; Investigation
and research of corporate and business contacts by interview,
polls, evaluation of existing documents.
Special condition: Claiming blue, light blue and white colors.
: Claiming blue, light blue and white colors as per the
specimen filed at the Trademark Office

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.في.ھاندلسكاميرتاغ )ديھك ( إي.يو- دويتشر اندستري

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، برلين١٠١٧٨ ،٢٩ بريتي ستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٧٠٧٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الضغط،توفير المعلومات واالستشارات والتنظيم وبالتحديد في المعامالت االقتصادية الثنائية
 أبحاث السوق، تنظيم األسواق الخيرية والمعارض،التجاري من أجل المصالح االقتصادية
، العالقات العامة، استشارات األعمال، رعاية وتعزيز )ترويج( التجارة،والتحليل االقتصادي
، التحقيقات التجارية، التنبؤ االقتصادي،التنفيذ التنظيمي لبرامج دعم االتحاد األوروبي
التحقيق والبحث في االتصاالت التجارية وااألعمال عن طريق المقابالت واستطالعات الرأي
.وتقييم الوثائق الموجودة

.بااللوان االزرق واالزرق الفاتح واالبيض
العالمة محددة بااللوان االزرق واالزرق الفاتح واالبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل
.العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة صحتين الدارة المطاعم والتجارة

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ٩٢٤٤٠الدوحة ،قطر

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
35
الصنف
١٧٠٧٨٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات محالت البيع بالتجزئة والبيع عبر االنترنت للتمور والمكسرات المحضرة والزيوت
الصالحة لألكل والفواكه والخضار المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة والھالم )جلي(
والمربيات والقھوة والشاي والكاكاو والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والمعجنات
والحلويات والبسكويت والكعك والكيك.

25/02/2020
Sahtin Manage
Restaurants and Trade

Date of

Applicant Name:

tionaliNaty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 92440, Doha, Qatar

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
170780
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail Stors service and online retail services for Dates,
prepared nuts, edible oils, preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, Coffee, tea, cocoa,
preparations made from cereals, pastry, confectionery,
Biscuits, Buns and cakes.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/02/2020

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

26/02/2020

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

١٧٠٨٢٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ خدمات تقديم االستشارات المتعلقة باألعمال؛ خدمات تخطيط
المسار الوظيفي والتنسيب الوظيفي وخدمات المعلومات؛ توفير خدمات تفعيل النشاط
المكتبي؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج؛ الخدمات
االستشارية الخاصة باإلعالن والتسويق؛ خدمات ترويج المبيعات؛ خدمات الترويج لمنتجات
وخدمات الغير؛ خدمات تنظيم أبحاث السوق؛ تحليل االستجابة لإلعالنات وأبحاث السوق؛
تصميم اإلعالنات والمواد اإلعالنية للغير وابتكارھا وإعدادھا وإنتاجھا وتوزيعھا؛ خدمات
التخطيط اإلعالمي؛ ادارة برامج تعزيز والء الزبائن؛ تنظيم وإدارة برامج المكافآت
التحفيزية لترويج بيع المنتجات والخدمات؛ إدارة قواعد البيانات والملفات المحوسبة؛
خدمات معالجة البيانات؛ إنشاء فھارس للمعلومات والمواقع وغيرھا من المصادر المتوفرة
على الشبكات الحاسوبية العالمية وغيرھا من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصال للغير؛
توفير معلومات ومواقع وغيرھا من المصادر المتوفرة على الشبكات الحاسوبية العالمية
والشبكات االلكترونية وشبكات االتصال األخرى والبحث عنھا وتصفحھا وسحبھا للغير؛
تنظيم محتوى المعلومات المتوفرة عبر الشبكات الحاسوبية العالمية وغيرھا من الشبكات
االلكترونية وشبكات االتصال وفقا لتفضيالت المستخدم؛ توفير المعلومات المتعلقة باألعمال
والمستھلكين والمعلومات التجارية عبر الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصال العالمية؛
تقديم الخدمات المتعلقة باألعمال وتحديدا توفير قواعد بيانات حاسوبية متعلقة بشراء وبيع
مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الخاصة بالغير؛ جمع األدلة لنشرھا على
شبكة االنترنت وغيرھا من الشبكات االلكترونية والشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت؛
خدمات محالت البيع بالتجزئة وخدمات محالت البيع بالتجزئة المباشرة )ان-الين(؛ خدمات
محالت البيع بالتجزئة المتوفرة عبر االنترنت وغيرھا من الشبكات الحاسوبية والشبكات
االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة في مجال الكتب والمجالت
والنشرات الدورية والنشرات اإلخبارية والصحف وغيرھا من المنشورات المتعلقة
بمجموعة واسعة من المواضيع ذات االھتمام العام المتوفرة عبر شبكة االنترنت وغيرھا من
الشبكات الحاسوبية والشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت البيع
بالتجزئة في مجال الترفيه والتي تشمل األعمال السينمائية والبرامج التلفزيونية واألحداث
الرياضية واألعمال الموسيقية واألعمال السمعية والسمعية – البصرية والتي يتم توفيرھا
عبر شبكة االنترنت وغيرھا من الشبكات الحاسوبية والشبكات االلكترونية وشبكات
االتصاالت؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة التي تشمل المنتجات الحاسوبية وااللكترونية
والترفيھية واألجھزة الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية والھواتف النقالة واألجھزة
االلكترونية الرقمية المتنقلة المحمولة باليد وغيرھا من المنتجات االلكترونية الخاصة
بالمستھلك والبرمجيات الحاسوبية والملحقات واألجھزة الملحقة والحقائب المخصصة لحمل
األجھزة المذكورة والتي يتم توفيرھا عبر شبكة االنترنت وغيرھا من الشبكات الحاسوبية
والشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات عرض وتجربة المنتج المتوفرة داخل
المحل وعبر شبكات االتصاالت العالمية وغيرھا من الشبكات االلكترونية وشبكات
االتصاالت؛ خدمات االشتراك وتحديدا توفير االشتراكات المتعلقة بمحتويات النصوص
والبيانات والصور واألعمال السمعية وأعمال الفيديو واألعمال ذات الوسائط المتعددة
المتوفرة عبر شبكة االنترنت وغيرھا من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ توفير
محتويات النصوص والبيانات والصور واألعمال السمعية وأعمال الفيديو واألعمال ذات
الوسائط المتعددة القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا مقابل بدل أو اشتراك مدفوع مسبقا ،عبر
االنترنت وغيرھا من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت ؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات
والعروض والمعارض التجارية والخاصة باألعمال؛ خدمات توفير المعلومات والمشورة
واالستشارات المتعلقة بما سبق ذكره.

35

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170825
Class
35

Trademark

Goods/Services
Business management; business administration; business
consulting services; career planning, placement, and information
;services; providing office functions; advertising agency services
advertising, marketing, and promotion services; advertising and
marketing consultation; sales promotion services; promoting the
;goods and services of others; conducting market research
analysis of advertising response and market research; design,
creation, preparation, production, and dissemination of
advertisements and advertising material for others; media
;planning services; administration of consumer loyalty programs
arranging and conducting incentive rewards programs to
promote the sale of goods and services; computerized database
and file management; data processing services; creating indexes
of information, sites and other resources available on global
computer networks and other electronic and communications
networks for others; providing, searching, browsing and
retrieving information, sites, and other resources available on
global computer networks and other electronic and
communications networks for others; organizing content of
information provided over a global computer network and other
electronic and communications networks according to user
preferences; providing business, consumer, and commercial
information over computer networks and global communication
networks; business services, namely, providing computer
databases regarding the purchase and sale of a wide variety of
products and services of others; compilations of directories for
publishing on the Internet and other electronic, computer and
communications networks; retail store and online retail store
services; retail store services provided via the Internet and other
computer, electronic and communications networks; retail store
services in the field of books, magazines, periodicals,
newsletters, journals and other publications on a wide range of
topics of general interest, provided via the Internet and other
computer, electronic and communications networks; retail store
services in the field of entertainment featuring movies, television
programs, sporting events, musical works, and audio and
audiovisual works, provided via the Internet and other computer,
electronic and communications networks; retail store services
featuring computer, electronic and entertainment products,
telecommunications apparatus, mobile phones, handheld mobile
digital electronic devices, and other consumer electronics,
computer software, and accessories, peripherals, and carrying
cases for such products, provided via the Internet and other
computer, electronic and communications networks; product
demonstrations provided in-store and via global communications
;networks and other electronic and communications networks
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subscription services, namely, providing subscriptions to text,
data, image, audio, video, and multimedia content, provided via
the Internet and other electronic and communications networks;
providing downloadable pre-recorded text, data, image, audio,
video, and multimedia content for a fee or pre-paid subscription,
via the Internet and other electronic and communications
networks; arranging and conducting of commercial, trade and
business conferences, shows, and exhibitions; information,
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid.
Priority claim: Claim Country: LI
Claim No.: 2019-653
Claim Date: 04/09/2019

LI : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٦٥٣-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٤ :تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مظلة االناقة للتجارة والتسويق االلكتروني

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

االردن
ذ .م  .م
عمان/ام السماق  ،ص.ب١١٨٢١ ,٢٤٣٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٢٤٣٥عمان/ام اذينة

رقم العالمة التجارية

١٧٠٩٠٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق االلكتروني في مجال مواد التجميل وااللبسه الداخليه

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:

Fashion Umbrella For
Trade&E-Marketing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/um al somaq, P.O.Box: 2435,
11821

35

Applicant for
P.O.Box 2435 -11821 Amman/Um Othaina
Correspondence
Trademark
170902
Class
35

Goods/Services
E-marketing in the field of cosmetics and underwear
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Date of

11/03/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

NEOLITH DISTRIBUTION,
S.L.

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Av. Rosales 42, 28021, Madrid, Spain

:تاريخ ايداع الطلب

.أل. إس،نيوليث ديستربيوشن

:اسم طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

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

 إسبانيا، مدريد،٢٨٠٢١ ،٤٢  روساليس.أيه في

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
Trimark Consulting Company (Trimark)
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170856
Class
35
35
الصنف
١٧٠٨٥٦

Applicant for
Correspondence
Trademark

11/03/2020

Goods/Services
Wholesaling, retailing and sale via global communications
networks of boards and slabs for covering facades, buildings,
roofs, walls and floors, prefabricated boards of ceramic and
porcelain for covering all kinds of constructions and worktops,
worktops of ceramic and porcelain, worktops of marble,
furniture and furnishings; Advertising, import, export, sales
promotion for others and sole agencies in relation to building
materials; Commercial services also via global communications
networks; Commercial management, including the promotion of
third-party products and services through online
advertisements and display on an electronic site accessed via
computer networks; Auctioneering, also via global
communications networks, professional business consultancy,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, including via global networks; Commercial
information services; Distribution of samples, dissemination of
advertising matter, direct mail advertising; Cost price analysis,
studies and market research, efficiency experts, transcription
and compilation of written communications and recordings and
data of any kind; Advertising services through all means of
dissemination and for all kinds of goods or services; Industrial
or commercial business management assistance; Assistance
with franchise-issuing.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة والجملة وذلك من خالل وسائل االتصال االلكترونية العالمية وبشكل
، المباني، األسقف،خاص األلواح الخشبية والبالط المستخدم في كساء االرضيات والجدران
 األلواح مسبقة الصنع المصنعة من البورسلين والسراميك من أجل كساء جميع،الواجھات
 أسطح العمل المصنوعة من بالط البورسلين والسيراميك،أنواع أسطح العمل واإلنشاءات
 مفروشات وأثاث منزلي؛ الدعاية واإلعالن؛ االستيراد،أسطح العمل المصنوعة من الرخام
 الوكاالت الحصرية فيما يتعلق بمواد البناء؛ الخدمات،والتصدير؛ ترويج المبيعات لآلخرين
التجارية من خالل وسائل االتصال االلكترونية العالمية؛ اإلدارة التجارية المتعلقة بالترويج
لخدمات ومنتجات طرف الثالث من خالل اإلعالنات عبر اإلنترنت وعرضھا على موقع
إلكتروني يتم الوصول إليه عبر شبكات الكمبيوتر؛ المزادات العلنية من خالل وسائل االتصال
 تنظيم المعارض ألغراض إعالنية أو،االلكترونية العالمية؛ االستشارات األعمال المھنية
 من خالل وسائل االتصال العالمية؛ خدمات المعلومات التجارية؛ توزيع العينات؛ نشر،تجارية
 أبحاث، اإلعالن المباشر عبر البريد االلكتروني؛ تحليل أسعار التكلفة،المواد اإلعالنية
 تجميع ونسخ المراسالت الكتابية والتسجيالت، الخبراء في الكفاية،ودراسات السوق
والبيانات المكتوبة من أي نوع؛ خدمات الدعاية واإلعالن من خالل جميع وسائل النشر
ولجميع أنواع السلع أو الخدمات؛ المساعدة في إدارة األعمال الصناعية أو التجارية؛
.المساعدة في إصدار االمتيازات
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Date of

12/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nayef Rashid Nayef AlMnweer
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 711690, 11171

Applicant for
P.O.Box 711690 -11171
Correspondence
Trademark
170947
Class
35

Goods/Services
Importing and exporting, General Trading وBuilding Materials
and Accessories Trading, Medical Supplies Trading, Paper
Trading وHygienic Paper Trading

35

الصنف

12/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نايف المنور وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٧١ ,٧١١٦٩٠:ب. ص،عمان

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

 عمان١١١٧١ -٧١١٦٩٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٩٤٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اإلستيراد والتصدير والتجارة وتجارة مواد البناء ومستلزماتھا والمستلزمات الطبية والورق
والورق الصحي
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Date of

07/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, PAmman , Jordan
170915
Class
35

Goods/Services
Advertising; online advertising on a computer network;
business management assistance; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; commercial
administration of the licensing of the goods and services of
others; import-export agency services; sales promotion for
others; procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; personnel management
consultancy; relocation services for businesses; systemization
of information into computer databases; office machines and
equipment rental; book-keeping; rental of vending machines;
sponsorship search; rental of sales stands; retail services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
medical supplies; wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical supplies;
employment agency; Commercial information agency services;
marketing; provision of an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services.

07/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٧٠٩١٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  خدمات الدعاية واالعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر، خدمات الدعاية واالعالن
 اإلدارة التجارية،  تنظيم المعارض للغايات التجارية أو اإلعالنية، إدارة وتوجيه األعمال
 ترويج،  خدمات لوكالة االستيراد والتصدير،لترخيص السلع والخدمات الخاصة باآلخرين
، [ خدمات المشتريات لآلخرين ]شراء السلع والخدمات للشركات األخرى، المبيعات لآلخرين
 تنظيم المعلومات في قواعد بيانات،  خدمات نقل االعمال، استشارات إدارة شؤون الموظفين
 بحث، استئجار آالت البيع، مسك الدفاتر، تأجير اآلالت والمعدات المكتبية، الكمبيوتر
 خدمات التجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية، تأجير منصات المبيعات،الكفاالت
 خدمات بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية، والصحية واللوازم الطبية
 توفير سوق، تسويق،  خدمات وكالة المعلومات التجارية، وكالة توظيف، واللوازم الطبية
.عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات
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Date of

15/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
UNIT ENERGY LTD .
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN - SL-SWEFIEH, P.O.Box: 850809,
11185
Applicant for
Attorney Mamoun Saifi P.O.Box 852650 Correspondence
11185 AMMAN - AL- SWEFIEH
Trademark
170933
Class
35

Goods/Services
Import, export, distribution and marketing services, related to
food and consumer products, business & administrative
business, advertising ; business management ; business
administration, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, sales promotion for others, distribution
and marketing via E- commerce and websites services .

35

15/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة الوحدة للطاقة ذ
االردن
 م.  م.ذ
١١١٨٥ ,٨٥٠٨٠٩:ب. ص،  الصويفية/عمان

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

الصويفية- عمان١١١٨٥ -٨٥٢٦٥٠ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٧٠٩٣٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,خدمات االستيراد والتصدير والتوزيع والتسويق المتعلقةبالمنتجات الغذائية واالستھالكية
 تنظيم المعارض, إدارة األعمال,  اإلعالن توجيه األعمال,االعمال المھنية واالدارية
 خدمات التسويق والتوزيع عن,  ترويج المبيعات لآلخرين, لألھداف التجارية واإلعالنية
. طريق التجارة االليكترونية والمواقع االليكترونية
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Date of

26/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Almond Tree for Medical
Supplies Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Khalil Al Salem Street, P.O.Box:
818, 11953

26/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شجرة اللوز لتجارة اللوازم الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
١١٩٥٣ ,٨١٨:ب. ص،  شارع خليل السالم/ عمان

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

 شارع خليل السالم/  عمان١١٩٥٣ -٨١٨ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 818 -11953 Amman / Khalil Al
Correspondence
Salem Street
Trademark
170958
Class
35

Goods/Services
retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations and medical supplies, import-export
agency services

35

الصنف

١٧٠٩٥٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات البيطرية
 خدمات وكاالت االستيراد والتصدير,والصحية والتزويدات الطبية
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

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

مركز مرحبا للتسوق
االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Marhaba Shopping Center
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
 Applicant Address Aqaba Special Economic Zone AuthorityIbn Zaidoon St., P.O.Box: 1564, 11814

العقبة اإلقتصادية الخاصة  -شارع إبن زيدون ،
ص.ب١١٨١٤ ,١٥٦٤:
ص.ب  ١١٨١٤ -١٥٦٤العقبة اإلقتصادية الخاصة  -شارع
إبن زيدون
١٧٠٨٩٨

الصنف

12/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات عرض البضائع ,خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ؛ خدمات البيع بالتجزئة والجملة
؛ تجارة التجزئة أو الجملة للحبوب ؛ البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمالبس ؛ البيع
بالتجزئة أو البيع بالجملة للقھوة ؛ البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للحلويات ؛ البيع بالتجزئة
أو البيع بالجملة لمستحضرات التجميل ؛ البيع بالتجزئة أو بالجملة للمنظفات ؛ البيع بالتجزئة
أو البيع بالجملة لألحذية ؛ البيع بالتجزئة أو بالجملة لألثاث ؛ البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة
لألرز ؛ البيع بالتجزئة أو بالجملة للقرطاسية ؛ خدمات تجارة الخبز .تجارة المواد الغذائية؛
تجارة ادوات المنزل؛ خدمات تجارة التجزئة في الحلويات.

P.O.Box 1564 -11814 Aqaba Special
Economic Zone Authority - Ibn Zaidoon
St.
170898
Class
35

Trademark

Goods/Services
demonstration of goods, Online retail services; retail and
wholesale services; retail or wholesale for cereals; retail or
wholesale for clothing; retail or wholesale for coffee; retail or
;wholesale for confectioner; retail or wholesale for cosmetics
retail or wholesale for detergents; retail or wholesale for
footwear; retail or wholesale for furniture; retail or wholesale for
;rice; retail or wholesale for stationary; Bread trading services
food stuff trading; house wares trading; retail trading services
in sweets.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

صقر نصر احمد الذيابات

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

االردن
مؤسسة
اربد  /شارع االمير حسن  ،ص.ب٢١٤١٠ ,١٩٧:

عنوان التبليغ

ص.ب  ٢١٤١٠ -١٩٧اربد  /شارع االمير حسن

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٤٩

26/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

SAQER NASEER AHMED
AL-THEUABAT
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid/prince Hassan srt, P.O.Box: 197,
21410

35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بيع و تجارة االحذية بأنواعھا و االلبسة بأنواعھا و الحقائب و الجلديات و االكسسوارات و
ادوات التجميل و االدوات المنزلية وا لمواد الغذائية ولعب االطفال و القرطاسية و النظارات و
الساعات  ،االستيراد و التصدير ،الدعاية و االعالن  ،التسويق االلكتروني عن طريق
السوشال ميديا و الموقع االلكتروني

Applicant for
P.O.Box 197 -21410 irbid/prince Hassan
Correspondence
srt
Trademark
170749
Class
35

Goods/Services
selling and trading of all kind of shoes ; all kind of clothes
bags;leathers;and accessories; cosmetics;home
appearance;foods,toys stationery; sunglasses; watches ;import
and export;advertising , online marketing via social media, and
via website
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

10/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عالم االمنيات للمواد الغذائيه

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

االردن
ذ .م  .م
الزرقاء/ش الكرامه  ،ص.ب١١١٢٣ ,٢٣١٢٦٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٢٣ -٢٣١٢٦٢الزرقاء/ش الكرامه

رقم العالمة التجارية

١٧٠٨٤٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المواد الغذائيه

10/09/2020

Date of

plicant NameAp:

الصنف

wish word company for
foodstuff
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa/al karameh str, P.O.Box: 231262,
11123

35

Applicant for
P.O.Box 231262 -11123 zarqa/al karameh
Correspondence
str
Trademark
170845
Class
35

Goods/Services
Food trade
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Date of

01/09/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Abo sheikha Exchange
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -al jardenz, P.O.Box: 211704,
11121

01/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ابو شيخه للصرافه
االردن
 م.  م.ذ

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

,٢١١٧٠٤:ب. ص، بجانب مطعم السروات- الجاردنز- عمان
١١١٢١

Applicant for
P.O.Box 211704 -11121 amman -al jardenz
بجانب مطعم- الجاردنز-  عمان١١١٢١ -٢١١٧٠٤ ب.ص
Correspondence
السروات
Trademark
170775
Class
36
36
الصنف
١٧٠٧٧٥

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الصرافة
ان تسجيل ھذه العالمه اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال كلمة)حوالتي( بمعزل عن
العالمه
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Deutscher Industrie- u.
Handelskammertag (DIHK)
e.V.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Breite Strasse 29, 10178 Berlin, Germany

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170783
Class
36

Goods/Services
Development of financial usage concepts (facility management);
Financial information; Financial consulting services; Financial
support; Financial evaluation [insurance, banking, real estate];
Financial consultancy; Financial affairs; Management of
buildings; Mergers and acquisitions, namely financial
consultancy with regard to the purchase or sale of companies
and company shares; Credit arranging.
Claiming blue, light blue and white colors. as per the
specimen filed at the Trademark Office

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.في.ھاندلسكاميرتاغ ) ديھك (إي. يو- دويتشر اندستري

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، برلين١٠١٧٨ ،٢٩ بريتي ستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
36
الصنف
١٧٠٧٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات االستشارات، المعلومات المالية،(تطوير مفاھيم االستخدام المالي )إدارة المرافق
، االستشارات المالية،[ التقييم المالي ]التأمين والبنوك والعقارات، الدعم المالي،المالية
 عمليات االندماج واالستحواذ وبالتحديد االستشارات المالية، إدارة المباني،الشؤون المالية
. تنظيم االئتمان،فيما يتعلق بشراء أو بيع الشركات وأسھم الشركة

العالمة محددة بااللوان االزرق واالزرق الفاتح واالبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل
.العالمات التجارية
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Four Seasons Hotels
(Barbados) Ltd.
onaliNatity
: BARBADOS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chancery House, High Street, Bridgetown,
West Indies Barbados

Goods/Services
Development, purchase, sale, exchange, financing,
management, operation, rental, promotion and brokerage of
apartments, condominiums, timeshare properties, commercial
properties, shopping centers, shopping malls, real estate of all
kinds and facilities and amenities related thereto; real estate
services, namely, rental, leasing and management of residential
property; real estate services, namely, condominium
management services; accommodation apartments; apartment
house management; accommodation management services;
management services; real estate timesharing services; renting
and leasing of residential accommodation; leasing of
apartments, flats, buildings, houses, condominium and other
residential accommodation; leasing of real estate; real estate
agencies; real estate affairs; real estate management services;
real estate appraisal; real estate brokers; exchange
arrangements for real estate properties, including timeshare
properties and other interval ownership properties; provision of
housing accommodation; leasing of accommodation on behalf
of others; rental of apartments; rental of flats; service
apartments; advisory and consultancy services relating to the
above.

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170918
Class
36

27/02/2020

36

الصنف

١٧٠٩١٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تطوير وشراء وبيع وتبادل وتمويل وإدارة وتشغيل وتأجير وترويج والوساطة للشقق
والملكيات المشتركة وممتلكات الوقت المشترك والممتلكات التجارية ومراكز التسوق
والمراكز التجارية والعقارات بكامل أنواعھا والمرافق ومرافق التسھيالت المتعلقة بھا؛
، خدمات تأجير وتأجير وإدارة العقارات السكنية؛ الخدمات العقارية: تحديدا،الخدمات العقارية
 خدمات إدارة الملكيات المشتركة؛ الشقق السكنية؛ إدارة المباني متعددة الشقق:تحديدا
السكنية؛ خدمات إدارة أماكن السكن؛ الخدمات اإلدارية؛ خدمات ملكية الوقت المشترك
للعقارات؛ تأجير واستئجار أماكن اإلقامة السكنية؛ خدمات تاجير الشقق والشقق والمباني
والمنازل والملكيات المشتركة وغيرھا من أماكن اإلقامة السكنية؛ خدمات تأجير العقارات؛
خدمات وكاالت العقارات؛ خدمات الشؤون العقارية؛ خدمات إدارة العقارات؛ خدمات ثمين
العقارات؛ خدمات وساطة العقارات؛ خدمات ترتيبات المبادلة للممتلكات العقارية بما في ذلك
ممتلكات الوقت المشترك وغيرھا من الممتلكات المشتركة؛ خدمات توفير أماكن اإلقامة
السكنية؛ خدمات تأجير أماكن اإلقامة نيابة عن اآلخرين؛ خدمات تأجير الشقق السكنية؛ تأجير
.الشقق؛ خدمات شقق الخدمة؛ خدمات تقديم النصائح واالستشارات المتعلقة بما سبق
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Date of

08/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Musharbash Exchange
L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jordan- Amman, Wasfi Al Tal Street,
Complex No. 133, 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
170974
Class
36

Goods/Services
Money transfer, Money exchange services, Electronic transfer of
money, Exchanging money.
Special condition: Claiming red and black colors.
Claiming red and blake colors. as per the specimen filed at
the Trademark Office

08/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مشربش للصرافه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

، ١٣٣  مجمع رقم، شارع وصفي التل، عمان-األردن
١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:ب.ص
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
36
الصنف
١٧٠٩٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.تحويل األموال وخدمات الصرافة لألموال والتحويل اإللكتروني لألموال وتبادل األموال
. مع المطالبة بااللوان االحمر واالسود:اشتراطات خاصة
العالمة محددة بااللوان االحمر واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات
.التجارية
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Date of

31/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KELLOGG BROWN &
ROOT LLC
Nationality
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address City/ street :1209 orange street
,wilmington, Delaware-19801
Applicant for
P.O.Box 911773-11191 AmmanCorrespondence
Alweibdeh, Al Razaz Street
Trademark
170832
Class
37

Goods/Services
Building construction; repair; installation services,Building
construction supervision, Construction consultation,
Construction equipment (Rental of-), Extraction (Mining-), Fire
alarm installation and repair, Heating equipment installation and
repair, Machinery installation, maintenance and repair, Office
machines and equipment installation, maintenance and repair,
Rebuilding machines that have been worn or partially
destroyed.

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كلوج بروان اند روت ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

بلغاريا
شركة اجنبية

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

 ديالوير، ويلمينجتون،  اورانج ستريت١٢٠٩  الشارع/المدينة
١٩٨٠١  عمان الويبدة شارع الرزاز١١١٩١-٩١١٧٧٣ ب.ص
37

الصنف

١٧٠٨٣٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اإلشراف على إنشاء المباني؛, ،إنشاء المباني واالصالح وخدمات التركيب أو التجميع
 تركيب وإصالح، استخراج المعادن، تأجير معدات اإلنشاء،االستشارات المتعلقة باإلنشاء
 تركيب وصيانة وإصالح، تركيب وإصالح معدات التسخين،أجھزة اإلنذار ضد الحريق
 إعادة بناء، تركيب وصيانة وإصالح اآلالت والمعدات المكتبية،المعدات اآللية
.ً الماكينات المعطلة أو التالفة جزئيا
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تاريخ ايداع الطلب:

04/03/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة االرسال الدولية للخدمات االعالمية

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

االردن
مساھمة خاصة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،شارع الخوارزمي -٨٧-حي البركة  ،عمان ،
ص.ب١١٩٥٣ ,١٤١:
ص.ب  ١١٩٥٣ -١٤١عمان ،شارع الخوارزمي -٨٧-حي
البركة
38
الصنف
١٧٠٩٤٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بث تلفزيوني وفضائي

04/03/2019

Date of

Applicant Name:

International broadcasting
company for madia
services.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Alkhawezmi 87, Amman,
P.O.Box: 141, 11953
Applicant for
P.O.Box 141 -11953 Amman, Alkhawezmi
Correspondence
87
Trademark
170949
Class
38

Goods/Services
TV and Satellite Broadcasting
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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/2019/29116
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
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170828
Class
38

08/10/2019

38

الصنف

١٧٠٨٢٨

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 ٢٩١١٦/٢٠١٩رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amazon Technologies,
Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 410 Terry Avenue N, Seattle, Washington
98109, United States of America

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩٨١٠٩  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان٤١٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170702
Class
38
38
الصنف
١٧٠٧٠٢

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/02/2020

Goods/Services
Telecommunications, namely, communication via portable
electronic devices, portable media players, portable digital
devices, speakers, smart speakers, audio speakers,
loudspeakers, amplifiers, for transmitting, accessing, receiving,
uploading, downloading, encoding, decoding, streaming,
displaying, storing, caching, and transferring voice, audio,
visual images, data, books, photos, videos, text, content,
audiovisual works, multimedia works, literary works, files, and
other electronic works; streaming of audio, visual and
audiovisual material via the Internet or other computer or
communications network; communications services, namely,
transmission and distribution of voice, audio, visual images via
global communications networks; interactive broadcasting and
webcasting services over the Internet and telecommunications
networks; audio broadcasting; audio and video broadcasting
services over the Internet; Internet broadcasting services
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78344
Claim Date: 02/08/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االتصاالت وبالتحديد االتصال بواسطة االجھزة االلكترونية المحمولة ومشغالت الوسائط
المحمولة واالجھزة الرقمية المحمولة والسماعات والسماعات الذكية وسماعات الصوت
ومكبرات الصوت ومضخمات الصوت لبث والوصول واستقبال وتحميل وتنزيل وتشفير وفك
تشفير وتدفق والعرض والحفظ والتخزين المؤقت ونقل الصوت والسمعيات والصور المرئية
والبيانات والكتب والصور والفيديوھات والنصوص والمحتويات واالعمال السمعبصرية
 تدفق،واالعمال متعددة الوسائط واالعمال االدبية والملفات وغيرھا من االعمال االلكترونية
،المواد السمعية والبصرية والسمعبصرية عبر االنترنت أو الحاسوب أو شبكة االتصاالت
خدمات االتصاالت وبالتحديد بث وتوزيع الصوت والسمعيات والصور المرئية عبر شبكات
 خدمات البث التفاعلي والبث عبر شبكة االنترنت وشبكات االتصاالت عن،االتصاالت العالمية
. خدمات البث عبر االنترنت، خدمة البث الصوتي والفيديوي عبر االنترنت، البث الصوتي،بعد

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٣٤٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

16/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
rayyan & abu kwwaik co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman -khyalda , P.O.Box: 3601, 11953

Applicant for
P.O.Box 3601 -11953 amman -khyalda
Correspondence
Trademark
170799
Class
39

Goods/Services
delivery Package delivery,parcel delivery Delivery of goods,
Delivery of parcels Express delivery to goods,delivery service
Express delivery of letters Tranport and delivery of goods
Notice:the registration of this trade mark dose not give owners
the exclusive right to use (express) separately from the mark

39

الصنف

16/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ريان وابو كويك
االردن
تضامن
١١٩٥٣ ,٣٦٠١:ب. ص، خلدا- عمان

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

خلدا-  عمان١١٩٥٣ -٣٦٠١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٧٩٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توصيل البضائع تسليم السريع للبضائع.توصيل الطلبات تسليم الطرود
 خدمة التوصيل تحميل وتسليم البضائع,تسليم السريع للرسائل
( بمعزل عنexpress) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق بإستعمال
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

06/01/2020

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

شركة كيوتيرمنلز
قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ، ١١١١٢الدوحة  -قطر

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
39
الصنف
١٧٠٨٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قطر أو جر المركبات و البواخر و القوارب ،النقل بالصنادل ،تأجير القوارب ،تخزين القوارب،
النقل بواسطة القوارب ،تسليم البضائع ،النقل ،النقل بواسطة خطوط األنابيب ،تأجير
الشاحنات ،تأجير المستودعات ،التخزين بالمستودعات

06/01/2020

Date of

Applicant Name:
QTERMINALS
Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 11112 , Doha – Qatar

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170807
Class
39

Trademark

Goods/Services
;Towing vehicles, ships and boats; Barge transport; Boat rental
;Boat storage; Boat transport; Delivery of goods; Transport
;)Transport by pipeline; Truck rental; Warehouses (Rental of-
Warehousing.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/01/2020

اسم طالب التسجيل:

ھيئة الطرق والمواصالت

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:

The Roads and Transport
Authority
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 118899, Dubai, United Arab
Emirates

ص .ب ،١١٨٨٩٩ :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٩٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر

12/01/2020

Date of

39

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170900
Class
39

Goods/Services
Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement
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تاريخ ايداع الطلب:

12/01/2020

اسم طالب التسجيل:

ھيئة الطرق والمواصالت

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:

The Roads and Transport
Authority
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 118899, Dubai, United Arab
Emirates

ص .ب ،١١٨٨٩٩ :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧٠٩٠١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر

12/01/2020

Date of

39

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
170901
Class
39

Goods/Services
Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

فور سيزنز ھوتيلز )باربادوس (ليمتد

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

بربادوس
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Four Seasons Hotels
(Barbados) Ltd.
Nationality
: BARBADOS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chancery House, High Street, Bridgetown,
West Indies Barbados

تشانسيري ھاوس ،ھاي ستريت ،بريدج تاون ،ويست انديز،
باربادوس
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٩٢٠

27/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات النقل؛ خدمات جوالت السفر؛ خدمات رحالت التجول ؛ الخدمات المتعلقة باستئجار
القوارب؛ خدمات تشغيل المراسي؛ خدمات تشغيل المكاتب السياحية ووكاالت السفر؛ خدمات
تنظيم الرحالت؛ خدمات ترتيب وتنظيم رحالت التجول؛ خدمات تنظيم رحالت التجول؛ خدمات
تنظيم الجوالت؛ خدمات تنظيم رحالت التجول؛ خدمات إجراء الجوالت؛ خدمات إجراء رحالت
التجول؛ خدمات مرافقة المسافرين؛ خدمات النقل للمسافرين؛ خدمات نقل المسافرين؛ خدمات
تشغيل المرائب؛ خدمات تأجير أماكن وقوف السيارات؛ خدمات مواقف السيارات؛ خدمات
تأجير السيارات؛ خدمات حجز المقاعد للمسافرين وخدمات الحجز للسفر؛ خدمات وكاالت
السفر لتنظيم الجوالت؛ خدمات تنظيم الرحالت ؛ وتنظيم الرحالت والسفر؛ خدمات النقل
الجوي؛ نقل جوي؛ خدمات تفتيش النقل؛ خدمات تسجيل الدخول في المطارات وألمتعة
رحالت التجول؛ خدمات تسجيل الدخول في المطارات ولمسافري رحالت التجول؛ خدمات
توفير المعلومات حول رحالت الطيران ووصول رحالت التجول؛ خدمات المطارات؛ خدمات
تنظيم السفر؛ خدمات سفن الرحالت البحرية؛ خدمات توفير المعلومات حول رحالت السفر
السياحية؛ خدمات النقل البحري؛ خدمات تسليم البضائع؛ خدمات تسليم الشحنات؛ خدمات
تعبئة وتخزين البضائع؛ خدمات السفر؛ خدمات األدالء السياحيين؛ خدمات مشاھدة معالم
المدن )سياحة(؛ خدمات تأجير بدالت الغوص؛ حجوزات السفر؛ خدمات تأجير أماكن وقوف
السيارات؛ الرحالت البحرية بالقوارب؛ خدمات تأجير القوارب؛ خدمات إدارة رحالت التجول؛
خدمات تشغيل المراسي؛ خدمات وكاالت السفر؛ خدمات الحمالين وحمالين األمتعة؛ خدمات
إجراء الحجز والحجوزات لرحالت السفر؛ خدمات تنظيم النقل لجوالت السفر؛ بما في ذلك
جميع الخدمات السابقة المقدمة الكترونيا ً أو عبر االنترنت من قواعد بيانية حاسوبية أو عبر
شبكة االنترنت.

Applicant for
Correspondence

39

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170920
Class
39

Trademark

Goods/Services
;Transport; travel tours; cruises; services relating to boat rental
operation of marinas; operation of tourist offices and travel
;agencies; arranging of tours; arranging and conducting cruises
arranging of cruises; organization of tours; organization of
cruises; operation of tours; operation of cruises; escorting of
travelers; transport of travelers; passenger transport; operation
;of garages; parking place rental; car parking; car rental
booking of seats for travelers and travel reservation; travel
agency services for arranging tours; arranging of tours; travel
arrangement; air transport; air transportation; transport
;inspection; airport and cruise baggage check-in services
airport and cruise passenger check-in services; providing flight
;and cruise arrival and departure information; airport services
organization of travel; cruise ship services; provision of tourist
travel information; marine transport; delivery of goods; delivery
of cargo; packaging and storage of goods; travel services; tour
;guide services; sightseeing (tourism); rental of diving suits
travel reservations; parking place rental; boat cruises; boat
rental; management of cruises; operations of marinas; travel
agency services; porterage and bellhop services; making
reservations and bookings for cruises; arranging of
transportation for travel tours; including all of the aforesaid
services provided electronically or online from a computer
database or via the Internet.
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Date of

04/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

licant NameApp:

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 المساھمة الخاصة المحدودة

: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
170768
Class
39
39
الصنف
١٧٠٧٦٨

Goods/Services
storage (Physical-) of electronically banking and financial —
stored data or documents Providing access to banking and
financial databases Compilation of banking and financial
information into computer databases

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حفظ الوثائق او المعلومات المالية والبنكية المخزنة الكترونيا توفير الوصول الى قواعد
البيانات المالية والبنكية تجميع المعلومات المالية والبنكية في قواعد بيانات الكمبيوتر
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Date of

15/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

MAZURI General Trading
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Wasfi Al Tal Street Amman, P.O.Box: 143,
11953
Applicant for
P.O.Box 143 -11953 Wasfi Al Tal Street
Correspondence
Amman
Trademark
170980
Class
39

Goods/Services
Electric scooter rental services, Rental of motorized scooters,
Rental of motor scooters, Rental of scooters for transportation
Services

15/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مازوري للتجاره العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,١٤٣:ب. ص،  شارع وصفي التل/ تالع العلي, عمان
١١٩٥٣

39

الصنف

 عمان١١٩٥٣ -١٤٣ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٠٩٨٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تأجير،  تأجير دراجات )السكوترات( اآللية، خدمات تأجير دراجات )السكوتر( الكھربائي
 تأجير الدراجات )سكوتر( لغاياة النقل، الدراجات )السكوتر( الكھربائي
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تاريخ ايداع الطلب:

18/12/2018

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

دازل اند شاين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٣٥٩٧إي .مونارك سكاي الين جناح اف  ،٢٤٠ -ميريديان،
ايداھو  ،٨٣٦٤٦الواليات المتحدة االمريكية ،
ص.ب١١١٩١ ,٩١٠٥٨٠:

18/12/2018

Applicant Name:
Dazzle and Shine LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3597 E. Monarch Sky Lane, Suite F-240,
Meridian, Idaho 83646, United States of
America, P.O.Box: 910580, 11191

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
170730
Class
41
41
الصنف
١٧٠٧٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التعليم ،توفير التدريب ،الترفيه ،االنشطة الثقافية والرياضية ،خدمات الترفيه ،وبالتحديد
توفير المعلومات عبر شبكة حاسوب عالمية في مجال الترفيه والمواضيع المتعلقة بالترفيه،
توفير موقع الكتروني يضم الصوتيات غير القابلة للتنزيل والفيديو والمحتوى السمعبصري
على ھيئة تسجيالت تضم األفالم والبرامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو والموسيقى ،خدمات
الترفيه وبالتحديد توفير االستخدام المؤقت للفيديو غير القابل للتنزيل على االنترنت ،توفير
الفيديوھات غير القابلة للتنزيل والتي تضم برامج حول مجموعة واسعة من المواضيع
المتعلقة بالترفيه عبر خدمة الفيديو تحت الطلب ،توفير االفالم السينمائية والبرامج
التلفزيونية واالفالم غير القابلة للتنزيل عبر خدمة الفيديو تحت الطلب ،توزيع وتأجير
المحتويات الترفيھية وبالتحديد البحث المحوسب على الخط مباشرة وخدمات الطلب التي تضم
االفالم والصور المتحركة واألفالم الوثائقية واألفالم والبرامج التلفزيونية والرسومات
وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألعمال السمعية والبصرية
األخرى على شكل تنزيل رقمي أو بث رقمي مباشر يمكن مشاھدته عبر شبكات حاسوبية
وشبكات االتصاالت العالمية ،خدمات تأجير االفالم والفيديو ،تأجير االعمال السمعبصرية
وتحديدا الصور المتحركة والبرامج التلفزيونية والفيديوھات والفيديوھات الموسيقية
والموسيقى ،االفالم السينمائية واالفالم والبرامج التلفزيونية وانتاج وتوزيع الفيديو ،خدمات
تسجيل الفيديو والصوت ،توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم صوتيات وفيديو ومحتويات
سمعبصرية على االنترنت وعلى شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكية في
مجال االفالم والبرامج التلفزيونية والفيديوھات والموسيقى ،توفير البرامج االذاعية على
الخط مباشرة ،الصوتيات الرقمية وخدمات نشر الوسائط المتعددة والفيديو ،خدمات الترفيه
وبالتحديد توفير موسيقى وبرامج صوتية مسجلة مسبقا وغير قابلة للتنزيل تضم قصص
واقعية وخيالية حول مجموعة من المواضيع والمعلومات في مجال الموسيقى والتعليقات
والمقاالت حول الموسيقى والمتوفرة كلھا عبر شبكة حاسوب عالمية ،خدمات الترفيه
وبالتحديد العروض الحية واالداء الصوتي والعروض الموسيقية والمنوعة واالخبار
والعروض الكوميدية والدرامية ،خدمات الترفيه وبالتحديد توفير موقع الكتروني يضم التقييم
والمراجعات للتلفزيون واالفالم والفيدي

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٠٧٥٦١٧ :
تاريخ االدعاء٢٠١٨/٠٨/٠٩ :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; entertainment services, namely, providing
information via a global computer network in the field of
entertainment and entertainment-related topics; providing a
website featuring non-downloadable audio, video and
audiovisual content in the nature of recordings featuring
movies, TV shows, videos and music; entertainment services,
namely, providing temporary use of non-downloadable online
video; provision of non-downloadable videos featuring
programs on a wide variety of entertainment topics via a videoon-demand service; provision of non-downloadable films,
;movies and television shows via a video-on-demand service
distribution and rental of entertainment content, namely
computerized on-line searching and ordering service featuring
movies, motion pictures, documentaries, films, television
programs, graphics, animation and multimedia presentations,
and other audiovisual works in the form of digital downloads
and direct digital transmission viewable over computer
networks and global communication networks; film and video
rental services; rental of audio-visual works, specifically, motion
pictures, television programming, videos, music videos, and
music; film, movie, TV show and video production and
distribution; audio and video recording services; providing a
searchable database featuring audio, video and audiovisual
content through the Internet, telecommunications networks and
wireless telecommunications networks in the field of movies, TV
;shows, videos and music; providing online radio programming
;digital audio, video and multimedia publishing services
entertainment services, namely, providing non-downloadable
prerecorded music and audio programs featuring fiction and
non-fiction stories on a variety of topics, and information in the
field of music, and commentary and articles about music, all online via a global computer network; entertainment services,
namely, l
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 075617
Claim Date: 09/08/2018
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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/2019/29116
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
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170830
Class
41

08/10/2019

41

الصنف

١٧٠٨٣٠

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 ٢٩١١٦/٢٠١٩:رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٤/١٠ :تاريخ االدعاء
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Date of

24/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Arla Foods amba
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonderhoj 14, 8260 Viby J, Denmark

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; television and radio entertainment services;
production of radio and television programmes; provision of
video recording studio services; digital video, audio and
multimedia entertainment production and publishing services;
providing on-line videos, not downloadable; news reporting
services; publication services; electronic publication services;
publication of printed matter and printed publications; providing
electronic and on-line publications; providing electronic and online publications on food, beverages, cooking, nutrition, health,
medical advice, training, sport, cultural events, education,
entertainment; publication of material which can be accessed
from databases; multimedia publishing of magazines, journals
and newspapers; publishing of newsletters; writing services for
blogs; publication of educational and training guides; on-line
library services, namely, providing electronic library services
which feature newspapers, magazines, journalistic content,
blogs, text, audio content, video content and pictures via
internet, an on-line computer network and/or by means of a
computerised database; electronic publication of text, audio,
video, images, information and multimedia content, including
via the internet and other computer and communications
networks; arranging events on cooking; cooking courses, also
provided online; provision of advice and information related to
all the aforementioned services.
Priority claim: Claim Country: LB
Claim No.: 193178
Claim Date: 09/07/2019
The registration of this trademark should be in brown, black,
orange, yellow, green, blue and white colors according to the
pppprint filed with the application.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word " "مطبخwhenever
appearing differently or separately from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

آرال فودز اي ام بي اي
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدانمارك، فيبي جيه٨٢٦٠ ،١٤ سوندرھوج
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170817
Class
41

24/11/2019

41

الصنف

١٧٠٨١٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التعليم؛ توفير التدريب؛ التسليه والترفيه؛ خدمات النشاطات الرياضة والثقافية؛
خدمات الترفيه التلفزيوني واالذاعي؛ انتاج برامج االذاعة والتلفزيون؛ توفير خدمات االستديو
 السمعي وترفيه الوسائط المتعددة؛،لتسجيل الفيديو؛ خدمات انتاج ونشر الفيديو الرقمي
 غير قابلة للتحميل؛ خدمات اعداد تقارير االخبار؛ خدمات النشر؛،توفير فيديو على االنترنت
خدمات النشر االلكتروني؛ نشر المطبوعات والمنشورات المطبوعة؛ توفير منشورات
،الكترونية وعلى االنترنت؛ توفير منشورات الكترونية وعلى االنترنت عن الطعام
، االحداث الثقافية، الرياضة، التدريب، المشورة الطبية، الصحة، التغذية، الطبخ،المشروبات
 التسلية والترفيه؛ نشر المواد التي يمكن الوصول اليھا من قواعد البيانات؛ نشر،التربية
 صحف وجرائد؛ نشر نشرات اخبارية؛ خدمات الكتابة،الوسائط المتعددة من مجالت
 توفير خدمات، خاصة،للمدونات؛ نشر ادلة تعليمية وتدريبية؛ خدمات المكتبة على االنترنت
 محتوى، نصوص، مدونات، محتوى صحفي، مجالت،المكتبة االكترونية التي تتضمن جرائد
او عن طرق/ شبكة الكمبيوتر على االنترنت و، محتوى الفيديو وصور عبر االنترنت،الصوت
 معلومات، صور، فيديو، مقاطع سمعية،قاعدة بيانات محوسبة؛ نشر الكتروني لنصوص
 بما فيھا عبر االنترنت وكمبيوترات اخرى وشبكات اتصاالت؛ ترتيب،ومحتوى متعدد الوسائط
 مزودة ايضا على االنترنت؛ توفير مشورات ومعلومات،احداث عن الطبخ؛ دروس طبخ
متعلقة بجميع الخدمات المذكورة اعاله

LB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٩٣١٧٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٩ :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البني واألسود والبرتقالي واألصفر واألخضر
.واألزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة مطبخ عندما تظھر بشكل
.مختلف أو بمعزل عن العالمة

266

Date of

17/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Red Bull GmbH
Nationality
: AUSTRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See,
Austria

:تاريخ ايداع الطلب

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

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

 النمسا، فيوشل ايه ام سي٥٣٣٠ ،١ ايه ام برونن

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170716
Class
41
41
الصنف
١٧٠٧١٦

Applicant for
Correspondence

Trademark

17/12/2019

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; publishing and reporting; organisation of
conferences, exhibitions and competitions; gaming services for
entertainment purposes; audio and video production, and
photography; sports and fitness; library services; translation
and interpretation; organisation of racing and sporting teams
taking part in competitions; film production, other than
advertising films; game services provided online from a
computer network; providing online music, not downloadable;
providing online videos, not downloadable; film distribution;
sound engineering services for events; video editing services
for events; lighting technician services for events.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 األنشطة الرياضية والثقافية؛ النشر والتقارير، الترفيه، التدريب،خدمات التعليم والتھذيب
اإلخبارية؛ تنظيم المؤتمرات والمعارض والمباريات؛ خدمات المقامرة ألغراض الترفيه؛
اإلنتاج السمعي والمرئي والتصوير الفوتوغرافي؛ األنشطة الرياضية واللياقة البدنية؛ خدمات
المكتبات؛ الترجمة والتفسير؛ تنظيم فرق السباق والفرق الرياضية المشاركة في المباريات؛
 فيما عدا األفالم الدعائية؛ خدمات األلعاب التي تقدم عبر اإلنترنت من شبكات،إنتاج األفالم
الكمبيوتر؛ تزويد الموسيقى غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ تزويد الفيديوھات غير القابلة
للتنزيل عبر اإلنترنت؛ توزيع األفالم؛ خدمات ھندسة الصوت للمناسبات؛ خدمات تحرير
.الفيديو للمناسبات؛ خدمات فنيي اإلضاءة للمناسبات

267

Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amazon Technologies,
Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 410 Terry Avenue N, Seattle, Washington
98109, United States of America

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩٨١٠٩  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان٤١٠
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170701
Class
41
41
الصنف
١٧٠٧٠١

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/02/2020

Goods/Services
Providing on-line music, not downloadable; providing reviews,
commentary and information in the field of music, comedy, and
spoken word recordings over a global computer network and
other communications networks; entertainment services,
namely, providing non-downloadable live pre-recorded music,
comedy, and spoken word recordings by means of audio and
video transmission over a global computer and other
communications networks; entertainment services, namely,
providing online reviews of music, comedy, and spoken word
recordings; entertainment services, namely, profiling of
musicians, artists and bands by providing non-downloadable
video clips of musical, comedic, and spoken word performances
over a global computer network and other communications
networks; entertainment services, namely, making music,
comedy, and spoken word recording recommendations based
on user generated data over a global computer network and
other communications networks; arranging and conducting of
concerts; entertainment services in the nature of providing and
arranging film screenings; provision of information relating to
live performances, live music concerts; providing information in
the field of entertainment; conducting workshops and seminars
in the field of audio equipment, audio systems, acoustics, and
music; educational services, namely, providing displays and
exhibits in the field of audio equipment, audio systems,
acoustics, and music; production of audio recordings;
providing audio or video studios; arranging for ticket
reservations for shows and other entertainment events; ticket
reservation and booking services for entertainment and cultural
events
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78344
Claim Date: 02/08/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير المراجعات والتعليقات،توفير الموسيقى غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة
والمعلومات في مجال الموسيقى والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة عبر شبكة الحاسوب
 خدمات الترفيه وبالتحديد توفير الموسيقى الحية،العالمية وغيرھا من شبكات االتصاالت
)على الھواء مباشرة( غير القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا والكوميديا وتسجيالت الكلمة
المنطوقة بواسطة البث الصوتي والفيديو عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرھا من شبكات
 خدمات الترفيه وبالتحديد توفير المراجعات على الخط مباشرة للموسيقى،االتصاالت
 خدمات الترفيه وبالتحديد التعريف بالموسيقيين،والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة
والفنانين والفرق من خالل تزويد مقاطع فيديو غير قابلة للتنزيل لالداء الموسيقي
،والكوميدي والكلمة المنطوقة عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرھا من شبكات االتصاالت
خدمات الترفيه وبالتحديد عمل اقتراحات لتسجيل الموسيقى والكوميديا والكلمة المنطوقة بناء
،على بيانات المستخدم الناتجة عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرھا من شبكات االتصاالت
، خدمات الترفيه على شكل تقديم وتنظيم عروض االفالم،تنظيم وعقد الحفالت الموسيقية
توفير المعلومات المتعلقة بالعروض الحية )على الھواء مباشرة( والعروض الموسيقية الحية
 عقد ورشات العمل والندوات في، توفير المعلومات في مجال الترفيه،()على الھواء مباشرة
 الخدمات التعليمية،مجال المعدات السمعية واالنظمة السمعية والصوتيات والموسيقى
وبالتحديد توفير العروض والمعارض في مجال المعدات السمعية واالنظمة السمعية
، توفير ستوديوھات الفيديو والصوت، انتاج التسجيالت الصوتية،والصوتيات والموسيقى
 خدمات حجز التذاكر والحجز،تنظيم حجز التذاكر للعروض وغيرھا من المناسبات الترفيھية
.للمناسبات الترفيھية والثقافية

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٣٤٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٢ :تاريخ االدعاء

268

Date of

12/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Abed Al Naser Shahin &
His Son Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -zahran center 2, P.O.Box: 1726,
11118

12/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة عبد الناصر شاھين وولده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١١٨ ,١٧٢٦:ب. ص، ٢ عمان زھران سنتر

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

٢  عمان زھران سنتر١١١١٨ -١٧٢٦ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 1726 -11118 Amman -zahran
Correspondence
center 2
Trademark
170959
Class
41

Goods/Services
Managment and preparation of parties conferences and events

41

الصنف

١٧٠٩٥٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ادراه وتجھيز الحفالت والمؤتمرات والمناسبات

269

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

ant NameApplic:

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
١٧٠٩٢٧

13/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير األلعاب إلكترونيا عبر اإلنترنت؛ خدمات األلعاب عبر اإلنترنت من خالل األجھزة
المحمولة؛ خدمات األلعاب المق ّدمة عن طريق تطبيقات الھواتف النقالة القابلة للتنزيل؛ توفير
مقاطع الفيديو واألفالم عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل؛ توفير التسجيالت الصوتية عبر
اإلنترنت وتسجيالت الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ توفير الكتب التفاعلية على اإلنترنت غير
القابلة للتنزيل؛ توفير المجالت العامة غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ توفير الكتب الھزلية
غير القابلة للتنزيل إلكترونيا عبر اإلنترنت والروايات المزودة بالرسومات؛ توفير األفالم
والبرامج التلفزيونية غير القابلة للتنزيل من خالل خدمة الفيديو حسب الطلب؛ خدمات النشر
اإللكتروني للمعلومات بخصوص مجموعة واسعة من المواضيع على اإلنترنت؛ تأجير الصور
المتحركة والتسجيالت الصوتية؛ خدمات تسجيل وإنتاج وتوزيع األفالم وتسجيالت الفيديو
والصوت والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية؛ إنتاج وتوزيع التسجيالت الصوتية وتسجيالت
األفالم ومقاطع الفيديو؛ توفير الموسيقى الرقمية غير القابلة للتنزيل عبر االنترنت؛ خدمات
الترفيه وتحديدا :توفير ألعاب الحاسوب على اإلنترنت وخدمات مقاطع الفيديو والصوت
الرقمية المقدمة عبر شبكات االتصاالت المحلية أو العالمية.

Applicant for
Correspondence

41

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170927
Class
41

Trademark

Goods/Services
Providing online games; Online game services through mobile
devices; Game services provided by means of downloadable
mobile applications; Providing online videos and movies not
downloadable; Providing online sound recordings and video
recordings not downloadable; Providing online interactive
books, non-downloadable; Providing on-line non-downloadable
general feature magazines; Providing online non-downloadable
comic books and graphic novels; Provision of nondownloadable films and television programs via a video-ondemand service; Electronic publication of information on a wide
range of topics on-line; Rental of motion pictures and of sound
recordings; Recording, production and distribution of films,
;video and audio recordings, radio and television programs
Production and distribution of sound, movie and video
recordings; Providing digital music, not downloadable, from the
Internet; Entertainment services, namely, providing online
computer games, digital video and audio services provided from
local or global communications networks.
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Deutscher Industrie- u.
Handelskammertag (DIHK)
e.V.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Breite Strasse 29, 10178 Berlin, Germany

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170782
Class
41

Goods/Services
Providing of training and further training; Arranging of
conferences, congresses and symposiums; Publication of
books, newspapers, magazines and other printed matter,
including in electronic form; Educational services;
Correspondence courses; Training consultancy; Organization
and operation of cultural and/or sport events; Organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; Arranging and
conducting of workshops (training).
Claiming blue, light blue and white colors. as per the specimen
filed at the Trademark Office

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.في.ھاندلسكاميرتاغ) ديھك ( إي. يو- دويتشر اندستري

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، برلين١٠١٧٨ ،٢٩ بريتي ستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧٠٧٨٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نشر الكتب، تنظيم المؤتمرات والمجالس والندوات،توفير التدريب والتدريب االضافي
 خدمات،والصحف والمجالت وغيرھا من المطبوعات وبما في ذلك على شكل إلكتروني
 تنظيم وتشغيل األحداث )الفعاليات( الثقافية، استشارات التدريب، دورات بالمراسلة،تعليمية
 تنظيم وإجراء )عقد( ورشات، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية،أو الرياضية/و
.(العمل )التدريب

العالمة محددة بااللوان االزرق واالزرق الفاتح واالبيض حسب النموذج المودع 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
170978
Class
41

Goods/Services

Organization of sports events and competitions;
agencies for sports competitions; arrangement of sports
competitions; providing sporting competitions;
Provision sports records through a website; provision
sports records through mobile messages; sports
exhibitions; providing sporting information from a web
site; provision of physical education, games and
sporting facilities; organization of golf tournaments;
organization of golf tour competitions; provision and
operation of amusement facilities; arranging of
performance events for cultural or entertainment
purposes; planning of performance events; production
of performance events; planning of cultural events;
organization of exhibitions and events for cultural
purposes; arranging and conducting of seminars,
conferences and exhibitions for cultural or educational
purposes; library services; planning of outdoor parties;
publication of books, periodical publications, magazines,
newspapers and newsletters.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189951
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
41
الصنف
١٧٠٩٧٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 تنظيم المسابقات، وكاالت للمسابقات الرياضية،تنظيم فعاليات ومسابقات رياضية
 توفير السجالت الرياضية من خالل المواقع، توفير المسابقات الرياضية،الرياضية
 المعارض، توفير السجالت الرياضية من خالل رسائل الھواتف النقالة،االلكترونية
 توفير منشآت التربية، توفير المعلومات الرياضية من موقع ويب،الرياضية
 تنظيم مسابقات جوالت، تنظيم بطوالت الجولف، واأللعاب والرياضة،البدنية
 تنظيم فعاليات تقديم العروض لألغراض، توفير وتشغيل منشآت المالھي،الجولف
 إنتاج فعاليات تقديم، تخطيط فعاليات تقديم العروض،الثقافية أو الترفيھية
، تنظيم المعارض والفعاليات لألغراض الثقافية، تخطيط الفعاليات الثقافية،العروض
، والمؤتمرات والمعارض لألغراض الثقافية والتعليمية،تنظيم وعقد الندوات
 نشر الكتب والمنشورات، تخطيط الحفالت في األماكن المفتوحة،خدمات المكتبات
.الدورية والمجالت والصحف ونشرات األخبار

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨٩٩٥١-٢٠١٩-٤٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٦ :تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

27/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Four Seasons Hotels
فور سيزنز ھوتيلز )باربادوس ( ليمتد
(Barbados) Ltd.
Nationality
: BARBADOS
بربادوس
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Chancery House, High Street, Bridgetown,
، ويست انديز، بريدج تاون، ھاي ستريت،تشانسيري ھاوس
West Indies Barbados
باربادوس
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170919
Class
41
41
الصنف
١٧٠٩١٩

:اسم طالب التسجيل

Date of

27/02/2020

Applicant Name:

Goods/Services
Entertainment services; provision of recreation, amusement and sports
facilities; entertainment information services; cinema, theater, concert
and other entertainment services club services; management of theatres;
reservation services for theatre tickets; booking of seats for shows,
plays, concerts, sports events; entertainment in the form of live
performances; cinema, theater, concert and other entertainment services;
entertainment group organizing, entertainer services, entertainment
information; cabaret services; presentation of live performances;
presentation of dance performance; organization of balls; dance hall
services; providing of cinema facilities; rental of cine-films; rental of
movie projectors, audio equipment and accessories; rental of video
cameras; rental of video cassette recorders; rental of video tapes; rental
of audio discs; rental of sound recordings; nightclub services
[entertainment]; nights clubs; discotheque services; provision of casino
facilities; casino services; organization of competitions [education or
entertainment; art gallery services; art gallery management and
organization; management of exhibition hosting; management of
exhibition hosting; organization of exhibitions; arranging and conducting
of conferences, symposiums, workshops, training seminars and
colloquiums; organization and arrangement of event for others for
cultural purposes, organization and arrangement of event for others for
educational purposes, organization and arrangement of event for others
for sporting and entertainment purposes; arranging and conduction of
conferences; party planning; party arranging and conducting; provision
of educational and lecture facilities, and instructional services; providing
on-line electronic publications, including magazines and brochures;
gaming services; computer game room operation, information; provision
of gymnasium and health club facilities and activities related thereto;
management of sports facilities; providing of recreation facilities;
children playground operation; providing of sports facilities; conducting
fitness classes; swimming pool operation; providing of golf facilities; golf
club services; health club services [health and fitness training];
gymnastic instruction; holiday camp services [entertainment];
organization of sports competitions; recreation information; personal
trainer services [fitness training); sports practice instruction; rental of
sports equipment; rental of skin diving equipment; sports center
operation; sport camp services; rental of tennis courts; table tennis room
operations; entertainment services onboard a cruise ship; including all of
the aforesaid services provided electronically or online from a computer
database or via the Internet; advisory and consultancy services relating
to the aforesaid services; all included in Class 41.

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل
عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترفيه؛ خدمات توفير الترفيه وخدمات مرافق التسلية والرياضة؛
خدمات تقديم المعلومات الترفيھية؛ خدمات السينما والمسرح والحفالت
الموسيقية وخدمات الترفيه األخرى وخدمات النوادي؛ خدمات إدارة المسارح؛
خدمات الحجز لتذاكر المسارح؛ خدمات حجز المقاعد للعروض والمسرحيات
والحفالت الموسيقية والفعاليات الرياضية؛ خدمات الترفيه على شكل عروض
حيّة؛ خدمات السينما والمسرح والحفالت الموسيقية وخدمات الترفيه األخرى؛
خدمات تنظيم مجموعات الترفيه وخدمات ممتھني الترفيه وتقديم معلومات
الترفيه؛ خدمات المالھي الليلية؛ خدمات تقديم العروض الحية على الھواء؛
خدمات تقديم عروض الرقص؛ تنظيم الحفالت الراقصة؛ خدمات قاعات
الرقص؛ توفير دور السينما؛ تأجير األفالم السينمائية؛ تأجير أجھزة العرض
السينمائية والمعدّات واإلكسسوارات الصوتية؛ تأجير كاميرات الفيديو؛ خدمات
تأجير مسجالت أشرطة الفيديو؛ خدمات تأجير أشرطة الفيديو؛ خدمات تأجير
األقراص الصوتية؛ خدمات تأجير التسجيالت الصوتية؛ خدمات النوادي الليلية
)ترفيه(؛ خدمات المالھي الليلية؛ خدمات المراقص؛ خدمات توفير أماكن
الكازينوھات؛ خدمات الكازينو؛ خدمات تنظيم المنافسات؛ خدمات المعارض
الفنية؛ خدمات إدارة وتنظيم المعارض الفنية؛ خدمات إدارة استضافة
المعارض؛ خدمات إدارة استضافة المعارض؛ تنظيم معارض؛ خدمات تنظيم
وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات الدراسة والندوات التدريبية؛
خدمات تنظيم وترتيب الفعاليات لآلخرين لغايات ثقافية وخدمات تنظيم وترتيب
الفعاليات لآلخرين لغايات تعليمية وخدمات تنظيم وترتيب الفعاليات لآلخرين
لغايات رياضية وترفيھية؛ خدمات تنظيم وترتيب المؤتمرات؛ خدمات تخطيط
الحفالت؛ خدمات تنظيم وإقامة الحفالت؛ خدمات توفير المرافق لغايات التعليم
وإعطاء المحاضرات وخدمات إعطاء اإلرشادات؛ خدمات توفير المنشورات
اإللكترونية عبر اإلنترنت بما في ذلك المجالت والمنشورات؛ خدمات المقامرة؛
خدمات تشغيل غرف ألعاب الحاسوب وخدمات تقديم المعلومات؛ خدمات توفير
مرافق األلعاب البدنية والنوادي الصحية والنشاطات المتعلقة بھا؛ خدمات إدارة
المرافق الرياضية؛ خدمات توفير مرافق الترفيه؛ خدمات تشغيل مالعب
األطفال؛ خدمات توفير المرافق الرياضية ؛ خدمات إجراء حصص اللياقة
البدنية؛ خدمات تشغيل برك السباحة؛ خدمات توفير مرافق لعبة الغولف؛
خدمات نوادي الغولف؛ خدمات النوادي الصحية ]تدريب للياقة البدنية والحفاظ
على الصحة[؛ خدمات توفير تعليمات الرياضة البدنية؛ خدمات معسكرات
العطالت ]للترفيه[؛ خدمات تنظيم المنافسات الرياضية؛ خدمات تقديم المعلومات
حول الترفيه؛ خدمات المدربين الشخصيين )تدريب لياقة بدنية(؛ خدمات تقديم
تعليمات حول التمارين الرياضية؛ تأجير المعدات الرياضية؛ تأجير معدات
الغطس؛ خدمات تشغيل المراكز الرياضية؛ خدمات المعسكرات الرياضية؛
خدمات تأجير مالعب التنس؛ خدمات تشغيل غرف رياضة تنس الطاولة؛
خدمات الترفيه على متن السفن السياحية؛ بما في ذلك جميع الخدمات السابقة
المقدمة الكترونيا ً أو عبر االنترنت من قواعد بيانية حاسوبية أو عبر شبكة
االنترنت؛ خدمات تقديم النصائح واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات
.٤١ المذكورة أعاله؛ المتضمنة في الفئة
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mining Research &
Development CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 222 Amman, 11118 Jordan

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170939
Class
41

Goods/Services
Training in the field of mining , Practical training; Technical
Training; Industrial training; Training Center; Training courses.

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

البحث والتطوير التعديني

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

 األردن١١١١٨ ، عمان٢٢٢ .ب.ص

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧٠٩٣٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مركز، التدريب الصناعي، التدريب الفني، التدريب العملي,التدريب في مجال التعدين
. الدورات التدريبية،التدريب
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Date of

18/12/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Dazzle and Shine LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3597 E. Monarch Sky Lane, Suite F-240,
Meridian, Idaho 83646, United States of
America

:تاريخ ايداع الطلب

دازل اند شاين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

، ميريديان،٢٤٠ -  مونارك سكاي الين جناح اف. إي٣٥٩٧
 الواليات المتحدة االمريكية،٨٣٦٤٦ ايداھو

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170703
Class
42
42
الصنف
١٧٠٧٠٣

Applicant for
Correspondence

Trademark

18/12/2018

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; design and development of computer hardware
and software; technical support services, namely,
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware
and software problems; application service provider (ASP),
namely, hosting computer software applications for others;
providing temporary use of non-downloadable computer
software for controlling stand-alone voice controlled
information devices; providing temporary use of nondownloadable computer software to enable users to view or
listen to audio, video, text and multimedia content; providing
temporary use of non-downloadable computer software for
creating and providing user access to searchable databases of
information and data; providing temporary use of nondownloadable computer software for wireless content delivery;
providing temporary use of non-downloadable computer
software for use in sharing information about products,
services, and deals; providing temporary use of nondownloadable computer software for electronic storage of data;
providing temporary use of non-downloadable computer
software for image and speech recognition; providing
temporary use of non-downloadable computer software for
purchasing, accessing and viewing movies, TV shows, videos,
music, and multimedia content; providing temporary use of nondownloadable software for access to communications networks
including the Internet; providing temporary use of nondownloadable software for analyzing and recovering data;
providing temporary use of non-downloadable computer
software for configuring, operating and controlling computers,
and computer peripherals, and audio and video players;
providing temporary use of non-downloadable computer game
software; providing search engines; electronic data storage;
data backup and recovery services; hosting of digital content on
the Internet; computer services, namely remote hosting of
operating systems an
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 075617
Claim Date: 09/08/2018

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تصميم وتطوير أجھزة،الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا
 خدمات الدعم التقني وبالتحديد خدمات البحث عن،الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب
العيوب والمشاكل لعالجھا على شكل تشخيص مشاكل أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج
، تطبيقات مزود الخدمة )( وبالتحديد استضافة تطبيقات برامج الحاسوب لآلخرين،الحاسوب
توفير االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل للتحكم بأجھزة المعلومات القائمة بذاتھا
 توفير االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل تخول،التي تعمل عبر التحكم بالصوت
 توفير،المستخدم عرض أو سماع الصوت والفيديو والنصوص والمحتويات متعددة الوسائط
االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل إلنشاء وتوفير الوصول الى قواعد بيانات قابلة
، توفير االستخدام المؤقت لبرامج توصيل المحتوى الالّسلكي،للبحث عن المعلومات والبيانات
توفير االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل لإلستخدام في مشاركة المعلومات حول
 توفير االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل للتخزين،المنتجات والخدمات والصفقات
 توفير االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل للتعرف على الصورة،اإللكتروني للبيانات
 توفير االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل لشراء والوصول إلى،(والكالم )الصوت
 توفير االستخدام،األفالم وبرامج التلفزيون والفيديو والموسيقى والمحتوى متعدد الوسائط
 توفير،المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل للوصول الى شبكات اإلتصاالت بما فيھا اإلنترنت
 توفير االستخدام،االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل لتحليل وإسترداد البيانات
المؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل لتكوين وتشغيل ومراقبة الحواسيب وأجھزة الحاسوب
 توفير االستخدام المؤقت لبرامج العاب الحاسوب غير،الطرفية ومشغالت الصوت والفيديو
 خدمات النسخ االحتياطي، التخزين االلكتروني للبيانات، توفير محركات البحث،قابلة للتنزيل
 خدمات الحاسوب، استضافة المحتويات الرقمية على االنترنت،للبيانات واسترجاعھا
 خدمات الحاسوب،وبالتحديد اإلستضافة عن بعد ألنظمة التشغيل وتطبيقات الحاسوب
 خدمات،وبالتحديد انشاء فھارس قائمة على شبكات الحاسوب عن المعلومات والمواقع
 خدمات الحاسوب،الحاسوب وبالتحديد تحميل الموسيقى والصور الى االنترنت لآلخرين
وبالتحديد انشاء مجتمع على االنترنت للمستخدمين المسجلين لالشتراك في المناقشات
والحصول على اآلراء من زمالئھم وت

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠٧٥٦١٧ :رقم االدعاء
٢٠١٨/٠٨/٠٩ :تاريخ االدعاء
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Date of

22/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

suliman innab & partners
co / modern media design
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman-swefieh- prices taghreed st.building no.18, P.O.Box: 851603, 11185
Applicant for
P.O.Box 851603 -11185 amman-swefiehCorrespondence
prices taghreed st.-building no.18
Trademark
170936
Class
42

Goods/Services
interior design, interior decor design services ,design of interior
decor for shops graphic design of advertising logos graphic
design of advertising matter graphic design for promotional
materials computer graphic design services graphic illustration
design services

22/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الوسائل الحديثة للتصميم/ شركة سليمان عناب و شريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

، ١٨بناية رقم-شارع االميرة تغريد- الصويفية-عمان
١١١٨٥ ,٨٥١٦٠٣:ب.ص
شارع االميرة- الصويفية- عمان١١١٨٥ -٨٥١٦٠٣ ب.ص
١٨بناية رقم-تغريد
42
الصنف
١٧٠٩٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات لديكورات التصميم الداخلي خدمات تصميم الداخلي لديكور المحالت,تصميم داخلي
تصميم جرافيكي لشعار الشركات )اللوغو( تصميم جرافيكي لمواد االعالنية تصميم جرافيكي
 خدمات التصميم الجرافيكي التوضيحي,للمواد الدعائية خدمات الكمبيوتر للتصميم الجرافيكي
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Deutscher Industrie- u.
Handelskammertag (DIHK)
e.V.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Breite Strasse 29, 10178 Berlin, Germany

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170781
Class
42

Goods/Services
Preparation of data processing programmes; Providing
computer programs on data networks; Services related to the
transfer of technology and environmental protection; Research
in databases and on the Internet, for others; Research in the
field of physics, biology, chemistry, technology, mechanical
engineering; Geological research; Underwater exploration;
Scientific research; Technical tests and checks; Technical
measuring; Scientific experiments; EDP consultancy;
Development of usage concepts with regard to technical
matters (facility management); Research and development new
products (for others); Quality control; Technical project studies;
Technical project management in the field of electronic data
processing; Consultation in environment protection.
Claiming blue, light blue and white colors as per the specimen
filed at the Trademark Office.

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.في.ھاندلسكاميرتاغ ) ديھك ( إي. يو- دويتشر اندستري

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، برلين١٠١٧٨ ،٢٩ بريتي ستراسيه

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
١٧٠٧٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخدمات، توفير برامج الحاسوب على شبكات البيانات،إعداد وتحضير برامج معالجة البيانات
، البحث في قواعد البيانات وعلى اإلنترنت لآلخرين،المتعلقة بنقل التكنولوجيا وحماية البيئة
 البحوث،البحوث في مجال الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء والتكنولوجيا والھندسة الميكانيكية
، القياس الفني، االختبار والتحقق الفني، البحث العلمي، التنقيب تحت الماء،الجيولوجية
 تطوير مفاھيم االستخدام فيما، استشارات المعالجة االلكترونية للبيانات،التجارب العلمية
 رقابة،( البحث والتطوير لمنتجات جديدة )لآلخرين،(يتعلق بالمسائل الفنية )إدارة المرافق
، إدارة المشاريع الفنية في مجال معالجة البيانات اإللكترونية، دراسات المشاريع الفنية،جودة
.االستشارات في حماية البيئة

 حسب النموذج المودع لدى مسجل.العالمة محددة بااللوان االزرق واالزرق الفاتح واالبيض
العالمات التجارية
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Providing online, non-downloadable software for providing and
managing health and healthcare information; scientific research
for medical purposes.

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170871
Class
42

26/02/2020

42

الصنف

١٧٠٨٧١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير برمجيات مباشرة غير قابلة للتنزيل تھدف إلى توفير معلومات عن الصحة والعناية
.الصحية وإدارتھا؛ األبحاث العلمية ألھداف طبية
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Design and development of computer hardware, software,
peripherals, and computer and video games; computer
hardware and software consulting services; computer
programming; design of computer databases; electronic data
storage; cloud computing services; rental of computer
hardware, software, and peripherals; providing online nondownloadable software; consultation services for developing
computer systems, databases and applications; computer
security and data security consultancy; data encryption
services; providing computer hardware or software information
online; maintenance, repair and updating of computer hardware,
software, peripherals, and applications; technical support
services, diagnosing and troubleshooting of computer hardware
and software problems, and computer help desk services;
website creation, design, and maintenance services; website
hosting services; providing search engines for obtaining data
via the internet and other electronic communications networks;
creating indexes of online information, sites and other
resources available on the Internet and other electronic
communications networks; online social networking services;
providing a social networking website; cartography and
mapping services; scientific and technological services;
industrial design services; industrial analysis and research
services; information, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid.
Priority claim: Claim Country: LI
Claim No.: 2019-653
Claim Date: 04/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.أبل انك
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩٥٠١٤  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
المتحدة األمريكية
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170827
Class
42

26/02/2020

42

الصنف

١٧٠٨٢٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية واألجھزة الطرفية المحلقة
بالحواسيب وألعاب الحاسوب والفيديو؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالعتاد و البرمجيات
الحاسوبية؛ برمجة الحاسوب؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ تخزين البيانات إلكترونياً؛
خدمات الحوسبة السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجھزة الطرفية الملحقة؛
الين( غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير-توفير البرمجيات المباشرة )ان
األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن
البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن العتاد الحاسوبي والبرمجيات مباشرة
الين(؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجھزة الطرفية الملحقة-)ان
والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافھا
وإصالحھا وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمھا وصيانتھا؛
خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر
-اإلنترنت وغيرھا من شبكات التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فھارس المعلومات المباشرة )ان
الين( والمواقع وغيرھا من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرھا من شبكات
الين( لشبكات العالقات االجتماعية؛ توفير-التواصل اإللكترونية؛ توفير الخدمات المباشرة )ان
موقع الكتروني لشبكات العالقات اجتماعية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ الخدمات
العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات
.تقديم المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره

LI : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٦٥٣-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٤ :تاريخ االدعاء

279

Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Providing online, non-downloadable software for providing and
managing health and healthcare information; scientific research
for medical purposes.

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170844
Class
42

26/02/2020

42

الصنف

١٧٠٨٤٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير برمجيات مباشرة غير قابلة للتنزيل تھدف إلى توفير معلومات عن الصحة والعناية
.الصحية وإدارتھا؛ األبحاث العلمية ألھداف طبية

280

Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Providing online, non-downloadable software for providing and
managing health and healthcare information; scientific research
for medical purposes.

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170852
Class
42

26/02/2020

42

الصنف

١٧٠٨٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير برمجيات مباشرة غير قابلة للتنزيل تھدف إلى توفير معلومات عن الصحة والعناية
.الصحية وإدارتھا؛ األبحاث العلمية ألھداف طبية
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Providing online, non-downloadable software for providing and
managing health and healthcare information; scientific research
for medical purposes.
The registration of this trademark should be limited in colour
pink according to the printfiled with the application

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170879
Class
42

27/02/2020

42

الصنف

١٧٠٨٧٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير برمجيات مباشرة غير قابلة للتنزيل تھدف إلى توفير معلومات عن الصحة والعناية
.الصحية وإدارتھا؛ األبحاث العلمية ألھداف طبية
.اان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون الزھري وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

26/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Modern scientific &
Electronic company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street : Amman /Madina Al
Munawara, P.O.Box: 1914, 11941

26/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص،  الشارع المدينة المنورة/ المدينة

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

 الشارع المدينة المنورة/  المدينة١١٩٤١ -١٩١٤ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 1914 -11941 city/street : Amman
Correspondence
/Madina Al Munawara
Trademark
170964
Class
42

Goods/Services
Developing computer programs that manage the sales
operations of retailers through cloud programs

42

الصنف

١٧٠٩٦٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير برامج حاسوب تقوم بادارة العمليات الشرائية لتجارة التجزئه من خالل البرامج
السحابية
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Date of

31/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

KELLOGG
BROWN&ROOT LLC
Nationality
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address City/street: 1209 orange street,
Wilmington, Delaware- 19801

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كلوج بروان آند روت ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

بلغاريا
شركة اجنبية
١٩٨٠١-  ديالوير، ويلمينجتون،  اورانج ستريت١٢٠٩

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

 الويبدة شارع الرزاز- عمان١١١٩١ -٩١١٧٧٣ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 911773 -11191 AmmanCorrespondence
Alweibdeh, Al Razaz Street
Trademark
170834
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 programming, Computer software consultancy,
Consultancy in the field of energy- saving, Design (Industrial), Engineering, Provision of scientific information, advice and
consultancy in relation to carbon offsetting, Research in the
field of environmental protection, Software design (Computer), Water analysis.

42

الصنف

١٧٠٨٣٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التحاليل واألبحاث،الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا
 استشارات،  برمجة الكمبيوتر،  خدمات تصميم وتطوير عتاد برامج الكمبيوتر،الصناعية
 تقديم، الھندسة،  التصميم الصناعي،  استشارات في مجال توفير الطاقة، برامج الكمبيوتر
 أبحاث في مجال،المعلومات العلمية والنصح والمشورة فيما يتعلق بتعويض عن الكربون
. تحليل الماء،  تصميم برامج كمبيوتر،حماية البيئة
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Modern scientific &
Electronic company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman/madina ALMunawara
street , P.O.Box: 1914, 11941

14/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
 شارع المدينه المنوره١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص،عمان

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

الشارع/ المدينة١١٩٤١ -١٩١٤ ب.ص

عنوان التبليغ

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 1914 -11941 city/street
Correspondence
:Amman/Mobile ALMunawara street
Trademark
170965
Class
42

Goods/Services
Developing computer programs that manage the sales
operations of retailers through cloud programs

42

الصنف

١٧٠٩٦٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير برامج حاسوب تقوم بادارة العمليات الشرائية لتجارة التجزئه من خالل البرامج
السحابية
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تاريخ ايداع الطلب:

24/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اميريكاز درايف-ان براند بروبرتيز ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

America’s Drive-In Brand
Properties LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Johnny Bench Drive, Oklahoma City,
OK 73104, USA

 ٣٠٠جوني بينش درايف ،اوكالھوما سيتي ،او كيه ،٧٣١٠٤
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٨٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم

24/10/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170831
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services
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تاريخ ايداع الطلب:

24/10/2019

اسم طالب التسجيل:

اميريكاز درايف-ان براند بروبرتيز ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

America’s Drive-In Brand
Properties LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Johnny Bench Drive, Oklahoma City,
OK 73104, USA

 ٣٠٠جوني بينش درايف ،اوكالھوما سيتي ،او كيه ،٧٣١٠٤
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
١٧٠٨٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم

24/10/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170833
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

إل سكاي ليميتد
سيشيليس
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويت  ،٩أنسويا إستات ،ريفولوشين أفينيو ،فيكتوريا ،السيشل

17/12/2019

Applicant Name:
L Sky Limited
Nationality
: SEYCHELLES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 9, Ansuya Estate, Revolution
Avenue, Victoria, Seychelles.

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170897
Class
43
43
الصنف
١٧٠٨٩٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ اإليواء المؤقت؛ مكاتب تأمين اإلقامة ]الفنادق وال ُنزل[؛
حجز أماكن اإلقامة المؤقتة؛ تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات مخيمات العطالت ]أماكن
إقامة[  -توفير تسھيالت أراضي مخيمات؛ أماكن إقامة السياح؛ الحجز في الفنادق؛ الفنادق؛
ال ُنزل؛ الفنادق الصغيرة )الموتيالت(؛ المطاعم؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ المقاھي؛ الكافتيريات؛
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; accommodation bureaux [hotels, boarding
;)—houses]; accommodation (Rental of temporary
accommodation reservations (Temporary—); holiday camp
services [lodging]; providing campground facilities; tourist
;homes; hotel reservations; hotels; houses (Boarding—); motels
restaurants; self-service restaurants; cafes; cafeterias; snackbars
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

إل سكاي ليميتد
سيشيليس
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويت  ،٩أنسويا إستات ،ريفولوشين أفينيو ،فيكتوريا ،السيشل

17/12/2019

Applicant Name:
L Sky Limited
Nationality
: SEYCHELLES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 9, Ansuya Estate, Revolution
Avenue, Victoria, Seychelles.

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
170895
Class
43
43
الصنف
١٧٠٨٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ اإليواء المؤقت؛ مكاتب تأمين اإلقامة ]الفنادق وال ُنزل[؛
حجز أماكن اإلقامة المؤقتة؛ تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات مخيمات العطالت ]أماكن
إقامة[  -توفير تسھيالت أراضي مخيمات؛ أماكن إقامة السياح؛ الحجز في الفنادق؛ الفنادق؛
ال ُنزل؛ الفنادق الصغيرة )الموتيالت(؛ المطاعم؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ المقاھي؛ الكافتيريات؛
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; accommodation bureaux [hotels, boarding
;)—houses]; accommodation (Rental of temporary
accommodation reservations (Temporary—); holiday camp
services [lodging]; providing campground facilities; tourist
;homes; hotel reservations; hotels; houses (Boarding—); motels
restaurants; self-service restaurants; cafes; cafeterias; snackbars
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Date of

17/12/2019

Applicant Name:
Corona Srl
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Borgogna 8, Milano Italy

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.إل.آر.كورونا إس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 إيطاليا، ميالنو،٨ فيا بورغوغنا

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
170719
Class
43
43
الصنف
١٧٠٧١٩

Applicant for
Correspondence

Trademark

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. اإليواء المؤقت،خدمات توفير األطعمة والمشروبات
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

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

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ايه ام برونن  ٥٣٣٠ ،١فيوشل ايه ام سي ،النمسا

17/12/2019

Applicant Name:
Red Bull GmbH
Nationality
: AUSTRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See,
Austria

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
170738
Class
43
43
الصنف
١٧٠٧٣٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
 :خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ اإليواء المؤقت؛ خدمات الفنادق ،خدمات تأمين اإلقامة
في الفنادق وال ُنزل ،وخدمات تأمين اإلقامة في العطالت وإقامة السياح؛ خدمات دور الحضانة
والرعاية النھارية ورعاية المسنين؛ خدمات مرافق الفعاليات ومكاتب اإليواء المؤقت ومرافق
عقد االجتماعات؛ خدمات إيواء الحيوانات؛ خدمات تأجير األثاث والبياضات والموائد؛ خدمات
التزويد بالطعام والشراب.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; hotels, hostels and boarding houses, holiday
and tourist accommodation; nurseries, day-care and elderly
care facilities; event facilities and temporary office and meeting
facilities; animal boarding; rental of furniture, linens and table
settings; catering.
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Date of

11/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Shaza Hotels (Marketing)
Ltd
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands (with offices in Geneva,
Switzerland, 28 bd du pont-d'Arve).
Cayman Islands
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170954
Class
43

Goods/Services
Services provided by hotels, services for providing temporary
accommodation; services provided by restaurants and coffee
shops, services for providing food and drink

11/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شاذا ھوتيلز )ماركيتنج (ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

 غراند، جورج تاون، ساوث تشيرش ستريت،أوغالند ھاوس
٢٨ ، سويسرا، )ولھم مكاتب في جينيف. جزر الكايمن،كايمن
 جزر الكايمن.(دارفي-بي دي دو بونت
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
43

الصنف

١٧٠٩٥٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الفنادق وخدمات توفير االقامة المؤقتة وخدمات المطاعم والمقاھي وخدمات توفير
األطعمة والمشروبات
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Date of

20/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

healty company to
manage restaurants co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/abdoun, P.O.Box:
910874, 11191
Applicant for
P.O.Box 910874 -11191 city/street
Correspondence
amman/al dakhliya cricle
Trademark
170942
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
the registration of this trade mark does not give the owners the
exclusive right to use(brisket) common words separately from
the mark

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة العادات الصحية المزدھرة الدارة المطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، حي عبدون الشمالي/الشارع عمان/المدينة
١١١٩١ ,٩١٠٨٧٤:ب.ص
دوار/عمان
43

الشارع/ المدينة١١١٩١ -٩١٠٨٧٤ ب.ا ص
الداخلية
الصنف
١٧٠٩٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
( بمعزل عنbrisket) ان تسجيل ھذه العالمة اليعيط اصحابھا الحق المطلق باستعمال
العالمة
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Date of

23/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Cannes Restaurant
Management Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Shawkat Sati St.- Abdoun, Jordan,
P.O.Box: 840553, 11184

Goods/Services
Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink -); Restaurants;
Restaurants (Self-service -); Snack-bars
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word "Grill" whenever
appearing differently or separately from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

كان الدارة المطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٨٤٠٥٥٣:ب. ص،  األردن،عبدون- شارع شوكت الساطي
١١١٨٤
١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
170810
Class
43

23/02/2020

43

الصنف

١٧٠٨١٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المقاھي؛ خدمات المقاصف؛ خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب؛ خدمات المطاعم؛
خدمات المطاعم )خدمة ذاتية(؛ خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة
" عندما تظھرGrill"  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

Four Seasons Hotels
فور سيزنز ھوتيلز )باربادوس (ليمتد
(Barbados) Ltd.
Nationality
: BARBADOS
بربادوس
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Chancery House, High Street, Bridgetown,
تشانسيري ھاوس ،ھاي ستريت ،بريدج تاون ،ويست انديز،
West Indies Barbados
باربادوس
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب ١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
170917
Class
43
43
الصنف
١٧٠٩١٧

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل
عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات الفنادق وخدمات المنتجعات والمنتجعات الصحية
وخدمات اإلقامة في الفنادق؛ خدمات توفير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات حجز الفنادق؛
خدمات الحجوزات لإلقامة الفندقية؛ خدمات استئجار الغرف؛ خدماتإجراء عمليات الحجز
والحجوزات لإلقامة المؤقتة؛ خدمات إجراء الحجوزات لإلقامة الطويلة والقصيرة في الشقق
والملكيات المشتركة؛ خدمات توفير مرافق عقد المؤتمرات وخدمات إقامة المأدبات؛ خدمات
الحانات والمقاھي وخدمات المطاعم و خدمات أماكن تناول المشروبات والمقاھي وخدمات
طھي الطعام؛ خدمات المطاعم وخدمات التزود بالطعام واقامة الوالئم؛ خدمات حجوزات
المطاعم والوجبات وخدمات مرافق إقامة المأدبات والمناسبات االجتماعية للمناسبات
الخاصة؛ خدمات توفير المعلومات حول الفنادق والمنتجعات وأماكن اإلقامة والمطاعم المتاحة
عبر قواعد بيانية حاسوبية قابلة للبحث عبر االنترنت؛ خدمات توفير المواقع االلكترونية التي
تقدم خدمات الحجز على االنترنت لإلقامة في الفنادق؛ خدمات توفير مرافق عقد المؤتمرات
والمعارض؛ خدمات العناية باألطفال )دور الحضانة(؛ خدمات االھتمام بنظافة وجمال البشر
والحيوانات؛ خدمات توفير مرافق المنتجعات الصحية وأحواض الساونا وغرف البخار وغرف
التدليك؛ توفير خدمات المنتجعات الصحية؛ خدمات التدليك؛ خدمات الحمامات التركية؛ خدمات
صالونات التجميل وخدمات التجميل؛ خدمات تصفيف الشعر والحالقة؛ خدمات العالج
بالعطور؛ خدمات الرعاية الصحية والعناية بالجمال والجسم والجلد وخدمات العناية بالشعر؛
خدمات تجميل األظافر وخدمات تجميل األيدي على شكل خدمات العناية باألظافر والتدليك
اليدوي؛ خدمات العناية باألقدام وخدمات تجميل األقدام على شكل خدمات العناية باألظافر
وخدمات تدليك األقدام وخدمات فرك األقدام؛ خدمات توفير عالجات البشرة والجسم والشعر
على شكل خدمات منتجعات صحية؛ خدمات دور الرعاية؛ خدمات دور الراحة؛ خدمات دُور
النقاھة؛ خدمات حجز المنتجعات وأحواض الساونا وغرف البخار وغرف التدليك للرعاية
الصحية والعناية بالجمال والجسم والجلد وخدمات العناية بالشعر؛ بما في ذلك جميع الخدمات
السابقة المقدمة الكترونيا ً أو عبر االنترنت من قواعد بيانية حاسوبية أو عبر شبكة االنترنت؛
خدمات تقديم المعلومات والنصائح واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله

27/02/2020

Date of

Applicant Name:

Goods/Services
Services for providing food and drink; hotel, resortand spa
services, hotel accommodation services; temporary
accommodation; hotel reservation services; reservation
services for hotel accommodation; room hire; making
reservations and bookings for temporary lodgings; making
reservations for long and short term stays in apartments and
condominiums; provision for conference facilities, banqueting
services; bar, café, restaurant services, cocktail lounge and
coffee shop services, food cooking services; restaurant,
catering and banquet services; bookings for restaurants and
meals, banquet and social function facilities for special
occasions; information on hotels, resorts, accommodations and
restaurants, provided by an online searchable computer
database; providing a website featuring online reservation
services for hotel accommodation; providing of facilities for
;]conventions and exhibitions; childcare services [crèches
hygienic and beauty care for humans and animals; provision of
health spas, saunas, steam rooms, and massage parlors; health
spa services; provision of massages; Turkish baths; beauty
;parlors and beauty services; hairdressing and barber services
aromatherapy services; health care, beauty care, body, skin,
and hair care services; manicures, hand grooming in the nature
of nail care services and hand massages; pedicures, foot
grooming in the nature of nail care services, foot massages, and
providing foot scrub; provision of treatments for skin, body and
;hair in the nature of spa services; nursing homes; rest homes
convalescent homes; reservation services for spas, saunas,
steam rooms, and massage parlors, and for health care, beauty
care, body, skin, and hair care services; including all of the
aforesaid services provided electronically or online from a
computer database or via the Internet; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid services.
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تاريخ ايداع الطلب:

04/03/2020

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

شركة االوج الدارة المطاعم ذ.م.م
االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/شارع رياض المفلح -بجانب السفارة الفلسطنية ،
ص.ب١١٨٢١ ,١٧١٩:
ص.ب  ١١٨٢١ -١٧١٩عمان/شارع رياض المفلح -بجانب
السفارة الفلسطنية
43
الصنف
١٧٠٨٦٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الطعام والشراب
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه

04/03/2020

Date of

Applicant Name:
Alawj For Restaurents
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address riyad almfleh street-near palestnien,
P.O.Box: 1719, 11821
Applicant for
P.O.Box 1719 -11821 riyad almfleh streetCorrespondence
near palestnien
Trademark
170864
Class
43

Goods/Services
food and beverage services
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general and descriptive words separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

11/03/2020

اسم طالب التسجيل:

زين "محمد عدنان "رسالن الكسيح

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:

عمان /الرابية  /شارع عبد ﷲ بن رواحة  /بالقرب من مطعم
الترويئه  /المبنى رقم ٩
العالمة الثالثية لالستشارات ) تراي مارك( ص.ب -٧٧٨٠
 ١١١١٨عمان،عمارة الريان ,وادي صقرة
١٧٠٨٦٠

11/03/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير االطعمة و المشروبات  ،االيواء المؤقت  ،المقاھي  ،الكافتيريات  ،المطاعم
المؤقتة او المتنقلة ) الكانتينات(  :التزويد بالطعام و الشراب  :المطاعم  :مطاعم الخدمة
الذاتية  :مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

43

ZAIN " MUHAMMAD
ADNAN" RASLAN ALKASIH
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN / AL RABIEH / ABDULLAH BIN
RAWAHAH STREET / NEAR ALTRUWAYQA RESTAURANT/BUILDING
NO.9
Applicant for
 TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780Correspondence
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi
Saqra
Trademark
170860
Class
43

Goods/Services
SERVICES FOR PROVIDING food and drink ; temporary
accommodation , cafes ; cafeterias; canteens ; catering ( food
and drink -); restaurants ; self - service restaurants ; snack- bars
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Date of

16/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL-QASR COMPANY FOR
TOURISTIC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-SHMEISANI, amman, P.O.Box:
11953, 4888
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 amman - makkah
Correspondence
street - no 167- 2ed floor - office 201
Trademark
170798
Class
43

Goods/Services
Delicatessens [restaurants]; restaurant reservation services;
washoku restaurant services; snack-bar services; udon and
soba restaurant services; restaurants featuring home delivery;
fast food and non-stop restaurant services; travel agency
services for making restaurant reservations; take-away fast
food services; take-away food services; café, cafetería and
restaurant services; café and restaurant services; restaurant
and catering services; hookah lounge services; serving of food
and drink; take-away food and drink services; hotel, restaurant
and café services; hotel, motel and boarding house services;
hotel, motel and resort services; hotel and restaurant services;
services for providing food and drink; food preparation
services; hotel services; providing food and drink for guests in
restaurants; providing food and drink in doughnut shops;
serving of tea, coffee, cocoa, carbonated drinks or fruit juice
beverages; services for the preparation of food and drink.

16/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.خ.شركة القصر لالستثمارات السياحية م

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

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

٤٨٨٨ ,١١٩٥٣:ب. ص،  عمان، الشميساني,عمان

-١٦٧ عمارة رقم-شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
٢٠١مكتب-٢ط
43
الصنف
١٧٠٧٩٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أماكن بيع األطعمة الباردة والمشروبات ]مطاعم[؛ حجز مطاعم؛ خدمات مطاعم ومقاھي؛
خدمات مطاعم واشوكو؛ خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة؛ خدمات مطاعم معكرونة
أودون وسوبا؛ خدمات مطاعم وتقديم طعام؛ مطاعم تقوم بالتوصيل إلى المنازل؛ خدمات
مطاعم وجبات سريعة ومطاعم تعمل على مدار اليوم؛ خدمات وكاالت سفر لعمل حجوزات
.مطاعم؛ خدمات وجبيات جاھزة وسريعة؛ خدمات وجبات خارجية؛ خدمات مقاھي
 ومطاعم؛ خدمات مقاھي ومطاعم؛ خدمات مطاعم وإطعام؛ خدمات صالة.وكافيتريات
. ومطاعم.الشيشة؛ تقديم طعام وشراب؛ خدمات طعام وشراب جاھزين؛ خدمات فنادق
 ومنتجعات؛. وموتيال ت. وبيوت إقامة؛ خدمات فنادق. وموتيالت.ومقافي؛ خدمات فنادق
خدمات فنادق ومطاعم؛ خدمات توفير الطعام والشراب؛ خدمات تحضير طعام؛ خدمات
الفنادق؛ توفير طعام وشراب للضيوف في المطاعم؛ توفير طعام وشراب في
. أو المشرودات الغازية. أو الكاكاو. أو القھوة.محالت بيع الكعك المحلى المقلي؛ تقديم الشاي
الفاكبة؛ تحضير الطعام والشراب. أو مشروبات عصير
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

13/05/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مطعم عصير تايم محمد عبد الرضا يعقوب كراشي وشريكه
)شركة تضامنية(

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

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الكويت ،المرقاب ،قطعه ) ،(١٠شارع عبد ﷲ المبارك ،برج
علي المال ،دور ) ،(١٨بجوار المتحف العلمي
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
43
الصنف
١٧٠٧٩٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير االطعمة والمشروبات والمطاعم.
العالمة محددة بااللوان البني ودرجاته واالصفر ودرجاته والبرتقالي واالسود واالبيض.
حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات

13/05/2020

Date of

Applicant Name:

Juice Time Restaurant
Company Mohammad
Abdelreda Yaqoub
Karashi & Partner (Joint
)Venture
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Murqab, Block (10), Abdullah
Almubarak Street, Ali Almullah Tower,
)Floor (18
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
170793
Class
43

Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink, Restaurants.
Claiming Colors brown ,yellow its shades, orange ,black and
white as per the specimen filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

الويس دالماير كافي او اتش جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داينرستراسيه  ٨٠٣٣١ ،١٥-١٤ميونيخ ،المانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
43
الصنف
١٧٠٩١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب للضيوف ،المطاعم والمقاھي والكافتيريات ومطاعم للوجبات
الخفيفة والمقھى وخدمات المقاھي وكذلك خدمات مطاعم الطلبات الخارجية ،خدمات تقديم
الطعام والشراب لتقديم القھوة ومشروبات القھوة وغيرھا من المشروبات الساخنة
والمشروبات الباردة وكذلك الطعام والوجبات الخفيفة لزمالء العمل والعمالء والضيوف في
الشركات والوكاالت الحكومية.

07/06/2020

Date of

Applicant Name:
Alois Dallmayr Kaffee oHG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dienerstrasse 14 – 15, 80331 Munchen,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
170910
Class
43

Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink for guests; restaurant,
cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar, coffee house services as
well as take-out restaurant services; catering services for
providing coffee, coffee beverages and other hot drinks and
cold drinks as well as food and snacks to co-workers,
customers and guests in companies and government agencies.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة النواة لصناعة وتجارة المواد الغذائية

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

االردن
ذ .م  .م
عمان /بيادر وادي السير  ،ص.ب١١٨٢١ ,١٩٥٥:

عنوان التبليغ

عمان ص.ب  ١١٨٢١ -١٩٥٥عمان /بيادر وادي السير

رقم العالمة التجارية

١٧١٠٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الطعام و الشراب

09/06/2020

Date of

licant NameApp:

الصنف

alnuah for food
manufacturing & trading
co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / bayader wadi alseer , P.O.Box:
1955, 11821

43

Applicant for
P.O.Box 1955 -11821 amman/ bayader
Correspondence
wadi alseer
Trademark
171003
Class
43

Goods/Services
food& drink services

301

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب:

09/06/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد محمود عيسى عوض

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /تالع العلي  ،ص.ب١١١٩٠ ,٣٣٠٣١٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٠ -٣٣٠٣١٦عمان /تالع العلي

رقم العالمة التجارية

١٧٠٧٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام و الشراب

09/06/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

mohammad mahmoud esa
awad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / tela al ali , P.O.Box: 330316,
11190
Applicant for
P.O.Box 330316 -11190 amman / tela al ali
Correspondence
Trademark
170760
Class
43
43

Goods/Services
services to provide food and drink

302

Date of

25/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rama Project
Management Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Airport Road, P.O.Box: 60

Applicant for
Amman/Airport Road, P.O.Box: 60
Correspondence
Trademark
170948
Class
43

Goods/Services
services to provied food and drink (Tourist restaurant)

43

الصنف

25/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة راما الدارة المشاريع

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ
٦٠:ب. ص، طريق المطار/عمان

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

٦٠:ب. ص، طريق المطار/عمان

عنوان التبليغ

١٧٠٩٤٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
(خدمات تقديم الطعام والشراب )مطعم سياحي
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Date of

13/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

of peace River Tourism
Investment company LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/seventh circle- Raed
khaklaf complex -No 9 AL-Moez Abdul
salam street Frist floor, P.O.Box: 851530,
11185
Applicant for
P.O.Box 851530 -11185 city/street
Correspondence
Amman-seventh circle Raed khalaf
complex NO9 ALMoez Bin Abdul salam
street Frst floor
Trademark
170945
Class
43

Goods/Services
services for providing food and drink temporary
accommodation
Special condition: The owner of the mark has the right to
authorize others to use this mark during the period specified by
him

13/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة نھر السالم لالستثمارات السياحية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م.  م.ذ

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

-٩  رقم-  مجمع خلف- الدوار السابع-الشارع عمان/المدينة
،  الطابق االول- شارع المعز بن عبد السالم
١١١٨٥ ,٨٥١٥٣٠:ب.ص
 الدوار-الشارع عمان/ المدينة١١١٨٥ -٨٥١٥٣٠ ب.ص
-  شارع المعز بن عبد السالم-٩  رقم-  مجمع خلف-السابع
الطابق االول
43

الصنف

١٧٠٩٤٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير وتقديم األطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقت
 يحق لصاحب العالمة الترخيص للغير باستخدام ھذه العالمة خالل المدة:اشتراطات خاصة
التي يحددھا
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Date of

21/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

salem yousef salem
alsadood
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al shmesani/thaqafa
str, P.O.Box: 111
Applicant for
P.O.Box 111 - city/street amman/al
Correspondence
shmesani/thaqafa str
Trademark
170946
Class
43

Goods/Services
Accommondation nureaux (hotels,boarding houses),boarding
house booking,boarding house, building (rental of
transportable), cafes,cafeterias,camp services (holiday
lodging),campground facilities providing,canteens,catering food
and drink,cooking apparatus retal of,day nurseries
crecdches,holiday camp services, homes tourist,hotel
reservations,hotels,houses boarding motels ,providing
campground faciliteies,rental of drinking water dispensers
,rental of meeting rooms,rental of temporary
accommodation,rental of tents,reservations (temporary
accommodation),restaurants,restaurants self services ,self
services restaurants,snack bars ,tourist homes

21/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سالم يوسف سالم الصادود

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

، ش الثقافه/ الشميساني/عمان

ش/ الشميساني/عمان
43

الصنف

الشارع/المدينة
١١١:ب.ص

الشارع/ المدينة-١١١ ب.ص
الثقافه
١٧٠٩٤٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تاجير,حجر المنزل,(مكاتب تامين االقامه )الفنادق والنزل,خدمات تقديم الطعام والشراب
توفير تسھيالت,( خدمات مخيمات العطالت )اماكن اقامه,المقاھي الكافتيريات,المباني المتنقله
تاجير,التزويد بالطعام والشراب,(اراضي المخيمات المطاعم المؤقته او المتنقله )الكانتينات
 الفنادق,الحجز في الفنادق,خدمات مخيمات العطالت اماكن اقامة السياح,اجھزة الطبخ
تاجير غرف االجتماعات,تاجير أوعيه مياه الشرب,(الفنادق الصغيره )الموتيالت,النزل,
مطاعم,المطاعم,حجز اماكن االقامه المؤقته,تاجير الخيم,تاجير أماكن االقامه المؤقته
اماكن اقامه السياح,مطاعم تقديم الوجبات الخفيفه,الخدمه الذاتيه
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Date of

20/01/2020

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

: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
P.O.Box 925523 -11190 princess taghreed
 مجمع سكاي بالزا٦٦ رقم
mohammad street, building no . 66, sky
plaza complex
170904
Class
44
44
الصنف
١٧٠٩٠٤

Applicant for
Correspondence
Trademark

20/01/2020

Goods/Services
health care; health centers; manicuring; medical assistance;
therapy services ; visagist's services.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الرعاية الصحية ؛ المراكز الصحية ؛ العناية باظافر اليدين ؛ المساعدة الطبية ؛ خدمات العالج
. ؛ خدمات خبراء التجميل
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Providing information in the fields of pharmaceuticals,
medicines, medical devices, health, and wellness.

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170875
Class
44

26/02/2020

44

الصنف

١٧٠٨٧٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المعلومات في مجاالت المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت
..الصحة والعافية
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Providing information in the fields of pharmaceuticals,
medicines, medical devices, health, and wellness.

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170849
Class
44

26/02/2020

44

الصنف

١٧٠٨٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المعلومات في مجاالت المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت
.الصحة والعافية
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Date of

26/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Providing information in the fields of pharmaceuticals,
medicines, medical devices, health, and wellness.

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170851
Class
44

26/02/2020

44

الصنف

١٧٠٨٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المعلومات في مجاالت المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت
.الصحة والعافية
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Providing information in the fields of pharmaceuticals,
medicines, medical devices, health, and wellness.
The registration of this trademark should be limited in colour
pink according to the printfiled with the application

:تاريخ ايداع الطلب

أرغانون. في. أن
ھولندا
شركة اجنبية

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

 ھولندا، أوس، آيه بي٥٣٤٩ ،٦ كلوسترسترات

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
170880
Class
44

27/02/2020

44

الصنف

١٧٠٨٨٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المعلومات في مجاالت المستحضرات الصيدالنية واألدوية واألجھزة الطبية ومجاالت
.الصحة والعافية
.ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون الزھري ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

17/06/2020

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

شركة ارينا للصحة العامة
االردن
ذ .م  .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Arena for public Health
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street : Amman Jabal AL hussien -Al
-led, P.O.Box: 921219, 11192

المدينة/الشارع عمان  -جبل الحسين  -شارع اللد ،
ص.ب١١١٩٢ ,٩٢١٢١٩:
ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١٢١٩المدينة/الشارع
الحسين  -شارع اللد
الصنف
١٧٠٩٦٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكافحة الحشرات والقوارض

17/06/2020

Date of

عمان  -جبل

:
44

Applicant for
P.O.Box 921219 -11192 city/street
Correspondence
Amman Jabal AL hussien -Al -led
Trademark
170966
Class
44

Goods/Services
pests and rodents control

311

تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة العربية الدارة النفقات الصحية

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

االردن
ذ .م  .م
عمان/تالع العلي  ،ص.ب١١٩٤١ ,٥٦:

عنوان التبليغ

عمان/تالع العلي  ،ص.ب١١٩٤١ ,٥٦:

رقم العالمة التجارية

١٧٠٨٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الرعاية الصحية

اعالن الجريدة الرسمية

06/07/2020

Date of

Applicant Name:

Company for Health
Expenses Managemaent
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman/ Telal al Ali, P.O.Box: 56, 11941

الصنف

44

Applicant for
Amman/ Telal al Ali, P.O.Box: 56, 11941
Correspondence
Trademark
170882
Class
44

Goods/Services
Healthcare services

312

Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amazon Technologies,
Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 410 Terry Avenue N, Seattle, Washington
98109, United States of America

Goods/Services
Social introduction and networking services; providing access
to computer databases and online searchable databases in the
fields of social networking and social introduction; online social
networking services; providing information in the form of
databases featuring information in the fields of social
networking and social introduction; user verification services.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78628
Claim Date: 12/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،٩٨١٠٩  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان٤١٠
المتحدة األمريكية
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
170713
Class
45

12/03/2020

45

الصنف

١٧٠٧١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير الوصول الى قواعد بيانات الحاسوب وقواعد،خدمات التعارف والتواصل االجتماعي
البيانات القابلة للبحث على الخط مباشرة )اإلنترنت( في مجاالت التعارف وخدمات التواصل
 توفير المعلومات المتمثلة، خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة،االجتماعي
 خدمات،بقواعد البيانات التي تضم معلومات في مجال التعارف وخدمات التواصل االجتماعي
.التوثيق والتحقق من المستخدم
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٦٢٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/١٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

29/01/2018

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sigma Detergents
Industry Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -sahib- king Abdulla the second
industry city, Amman, P.O.Box: 4888,
11953
Applicant for
P.O.Box 11953 -4888 Amman -sahib- king
Correspondence
Abdulla the second industry city
Trademark
167006
Class
3

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring, abrasive and dirt removal
preparations; degreasing material; all kind of soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions;dentifrices; shaving
creams; shampoo; personal care preparations.

29/01/2018

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سيجما لصناعة المنظفات ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

،  عمان، مدينة الملك عبدﷲ الثاني الصناعية/ سحاب/ عمان
١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:ب.ص
مدينة الملك عبدﷲ/ سحاب/  عمان٤٨٨٨ -١١٩٥٣ ب.ص
الثاني الصناعية
3
الصنف
١٦٧٠٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات, مستحضرات ازاله الوان االقفمشه ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس
مستحضرات,العطور والزيوت العطريه, انواع الصابون,تنظيف وصقل وجلي وكشط
.منظفات اسنان,لوسيونات الشعر,تجميل

