اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان :الخميس ١٧ربيع االخر سنة ١٤٤٢ھـ .الموافق  ٣كانون االول سنة ٢٠٢٠م

رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ٧١٧:

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻓﻬرس اﻟﻌدد
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع

٣٤٦-٣

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ
رﻗم ااﻟﻌدد)(٧١٧
ﻣن رﻗم١٧١٧٠٥-١٧١٣٧٠ :
اﻋﺎدة ﻧﺷراﻟﻌﻼﻣﻪ )(١٤٠٤٣٧
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تاريخ ايداع الطلب:

06/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فيبرو أنيمال ھيلث كوربوريشن

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Phibro Animal Health
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Glenpointe Centre East, 3rd Floor 300
Frank W. Burr Blvd., Ste. 21 Teaneck, NJ
07666 USA

غلينبوينت سنتر إيست ،الطابق الثالث  ٣٠٠فرانك دوبل يو.
بور بلفد ،.أس تي إي ٢١ .تينيك ،أن جي  ٠٧٦٦٦الواليات
المتحدة األميركية
اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
١٧١٦٨٩

06/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واألعشاب الضارة والحشائش والحشرات
والطفيليات ،الكيماويات المستخدمة في الصناعة ،كيماويات صناعية ،خمائر ألغراض
كيميائية

1

Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171689
Class
1

Goods/Services
Chemicals (Agricultural-), except fungicides, weedkillers,
herbicides, insecticides and parasiticides; Chemicals used in
industry; Chemicals (Industrial-); Ferments for chemical
purposes
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Date of

19/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Evonik Operations GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen

Goods/Services
Chemicals used in industry, science and photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry, with the exception of
fertilisers; chemical auxiliaries and intermediate products for
the manufacture of pharmaceutical and cosmetic products;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics,
unprocessed artificial resins in the form of powders, granules,
solutions, emulsions, dispersions, and pastes, in particular for
use as auxiliaries for the manufacture of pharmaceutical
products; biodegradable polymers for medical and
pharmaceutical use; acrylic polymers for medical and
pharmaceutical use; polymethymethacrylate; lactides;
glycolides; dioxanones, trimethylencarbonates; caprolactones;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry

:تاريخ ايداع الطلب

إيفونيك أوبريشنز جي إم بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 إسين٤٥١٢٨ ١١-١ ريلينغھاوزر شتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171603
Class
1

19/05/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
1

الصنف

١٧١٦٠٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة
 باستثناء األسمدة؛ مساعدات كيماوية ومنتجات وسيطة لصناعة المنتجات،والبستنة والغابات
 راتنجات، بالستيك غير معالج،الصيدالنية والتجميلية؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة
اصطناعية غير معالجة على شكل مساحيق وحبيبات ومحاليل ومستحلبات ومشتتات
 وبخاصة المستخدمة كمساعدات لصناعة المنتجات الصيدالنية؛ بوليمرات قابلة،ومعاجين
للتحلل الحيوي لالستخدام الطبي والصيدالني؛ بوليمرات أكريلية لالستخدام الطبي
والصيدالني؛ بولي ميتاكريالت الميثيل؛ الكتيدات؛ غليكوليدات؛ مركبات ديوكسان؛ مركبات
كربونات ثالثي مثيلين؛ مركبات كبروالكتون؛ مركبات إلطفاء الحريق؛ مستحضرات سقي
ولحام المعادن؛ مواد كيميائية لحفظ األغذية؛ مواد دبـاغة؛ مواد اللصق المستخدمة في
.الصناعة
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

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

ألسيل ماركيتينغ اس دي ان بي اتش دي
ماليزيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alseal Marketing Sdn Bhd
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 93, Jalan Industri 3/3, Rawang
Integrated Industrial Park, 48000 Rawang,
Selangor, Malaysia.

نمبر ،٩٣ .جاالن اندستري  ،٣/٣راوانغ انتيغرايتد اندست﷼
بارك ٤٨٠٠٠ ،راوانغ ،سيالنغور ،ماليزيا

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٥٢٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد الصقة لألغراض الصناعية

الصنف

08/06/2020

Date of

1

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171525
Class
1

Trademark

Goods/Services
;Adhesives for industrial purpose
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171653
Class
1

Goods/Services
Chemicals used in industry, science and photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances,
namely, agents for use in the manufacture of leather; adhesives
used in industry; growing media, fertilizers and chemicals for
use in agriculture, horticulture and forestry except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals for use in
aquaculture except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; chemical preparations for use in agriculture,
horticulture and forestry, namely, chemical preparations for the
treatment of seeds, plant growth regulating preparations and
bio-technologically-formed genes for use in the manufacture of
agricultural seeds; chemicals for use in purification of water;
natural microorganisms used in pond maintenance; microbial
inoculants for application to seeds used in agriculture.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
1
الصنف
١٧١٦٥٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الكيمياويات المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة
والبستنة وزراعة الغابات باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات
، راتنجات اصطناعية غير معالجة ومواد بالستيكية غير معالجة،الحشرات ومبيدات الطفيليات
 مواد كيميائية لحفظ، مستحضرات تقسية ولحام المعادن، مركبات إخماد الحرائق،أسمدة
 مواد اللصق، مواد دباغة تحديدا عوامل لالستخدام في تصنيع الجلود،المواد الغذائية
 أوساط النمو والمخصبات والكيماويات لالستخدام في الزراعة،المستخدمة في الصناعة
والبستنة وزراعة الغابات باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات
 مستحضرات كيميائية لالستخدام في الزراعة والبستنة وزراعة،الحشرات ومبيدات الطفيليات
الغابات تحديدا مستحضرات كيميائية لعالج البذور ومستحضرات تنظيم نمو النباتات وجينات
 كيمياويات لالستخدام في تنقية،مكونة بالتقنية الحيوية لالستخدام في تصنيع بذور زراعية
 لقيحات ميكروبية إلضافتھا إلى، كائنات دقيقة طبيعية مستخدمة في صيانة البرك،الماء
.البذور المستخدمة في الزراعة

7

Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171652
Class
1

Goods/Services
Chemicals used in industry, science and photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances,
namely, agents for use in the manufacture of leather; adhesives
used in industry; growing media, fertilizers and chemicals for
use in agriculture, horticulture and forestry except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals for use in
aquaculture except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; chemical preparations for use in agriculture,
horticulture and forestry, namely, chemical preparations for the
treatment of seeds, plant growth regulating preparations and
bio-technologically-formed genes for use in the manufacture of
agricultural seeds; chemicals for use in purification of water;
natural microorganisms used in pond maintenance; microbial
inoculants for application to seeds used in agriculture.
Special condition: Claiming blue, green and black colors as per
the specimen filed at the Trademark Office

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
1
الصنف
١٧١٦٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الكيمياويات المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة
والبستنة وزراعة الغابات باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات
، راتنجات اصطناعية غير معالجة ومواد بالستيكية غير معالجة،الحشرات ومبيدات الطفيليات
 مواد كيميائية لحفظ، مستحضرات تقسية ولحام المعادن، مركبات إخماد الحرائق،أسمدة
 مواد اللصق، مواد دباغة تحديدا عوامل لالستخدام في تصنيع الجلود،المواد الغذائية
 أوساط النمو والمخصبات والكيماويات لالستخدام في الزراعة،المستخدمة في الصناعة
والبستنة وزراعة الغابات باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات
 مستحضرات كيميائية لالستخدام في الزراعة والبستنة وزراعة،الحشرات ومبيدات الطفيليات
الغابات تحديدا مستحضرات كيميائية لعالج البذور ومستحضرات تنظيم نمو النباتات وجينات
 كيمياويات لالستخدام في تنقية،مكونة بالتقنية الحيوية لالستخدام في تصنيع بذور زراعية
 لقيحات ميكروبية إلضافتھا إلى، كائنات دقيقة طبيعية مستخدمة في صيانة البرك،الماء
.البذور المستخدمة في الزراعة

 العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واالسود حسب النموذج المودع:اشتراطات خاصة
لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

كوآلرت لو مان
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٥رو رينيه بانھارد ٧٢٠٠٠ ،لو مان ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
2
الصنف
١٧١٦٧٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دھانات ،األلوان المائية ،الغواش )أصباغ/ألوان مائية( ،ورنيش ،طالء اللك ،مثبتات
للورنيش ،ملونات ،المعادن على شكل رقائق أو مسحوق للفنانين.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
ColArt Le Mans
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5 Rue Rene Panhard, 72000 Le Mans,
France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171672
Class
2

Trademark

Goods/Services
;Paints; watercolor paints; gouaches; varnishes; lacquers
fixatives [varnishes]; colorants; metals in foil and powder form
for artists.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/05/2020

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

إيفونيك أوبريشنز جي إم بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Evonik Operations GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen

ريلينغھاوزر شتراسه  ٤٥١٢٨ ١١-١إسين

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٦٠٢

19/05/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

2

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أصباغ وملونات وصبغات وأحبار؛ ملونات للطعام والمشروبات؛ مرققات ومغلظات قوام
الطالءات واألصباغ واألحبار؛ طالءات؛ فلزات في شكل رقائق ومساحيق تستخدم في الدھانات
وأعمال الديكور والطباعة والفنون؛ دھانات وغسوالت؛ الورنيش؛ مواد حافظة؛ راتنجات
طبيعية خام؛ طالءات اللك المستخدمة في الصناعة.

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171602
Class
2

Trademark

Goods/Services
Dyes, colorants, pigments and inks; food and beverage
;colorings; thinners and thickeners for coatings, dyes, and inks
coatings; metals in foil and powder form for use in painting,
;decorating, printing and art; paints and washes; varnishes
preservatives; raw natural resins; lacquers for use in industry
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الشرق االوسط وشمال افريقيا لصناعة الدھانات ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع منطقة الملك عبدﷲ الثاني التنموية /سحاب ،
ص.ب١١٥١٢ ,٢٤٢:
ص.ب  ١١٥١٢ -٢٤٢المدينة/الشارع منطقة الملك عبدﷲ
الثاني التنموية /سحاب
2
الصنف
١٧١٥٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دھانات

16/06/2020

Date of

Applicant Name:

Middle East And North
Africa Paint company LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address City/street:King Abdullah II INDUSTRAIL
CITY/sahab, P.O.Box: 242, 11512
Applicant for
P.O.Box 242 -11512 City/street:King
Correspondence
Abdullah II INDUSTRAIL CITY/sahab
Trademark
171504
Class
2

Goods/Services
PAINTS
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تاريخ ايداع الطلب:

29/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عواد ورشاد ابو الشيخ

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Awwad & Rashad Abu
Sheikh Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman-Auhoud-Darb alhaj,
P.O.Box: 341913, 11134

المدينة/الشارع عمان -أحد -شارع درب الحاج ،
ص.ب١١١٣٤ ,٣٤١٩١٣:
ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤١٩١٣المدينة/الشارع عمان -أحد-
شارع درب الحاج
الصنف
١٧١٤٧٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دھانات

29/07/2020

Date of

2

Applicant for
P.O.Box 341913 -11134 city/street
Correspondence
:Amman-Auhoud-Darb alhaj
Trademark
171476
Class
2

Goods/Services
Paints

12

تاريخ ايداع الطلب:

16/08/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة االردنية النتاج الدھانات االنجليزية

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/الرجيب ، ٣٣٣ص.ب١١٦٢٣ ,٣٤٤:

ص.ب  ١١٦٢٣ -٣٤٤المدينة/الشارع عمان/دوار الشرق
االوسط/مجمع فراج قم ٣٣٣
2
الصنف
١٧١٥١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدھانات

16/08/2020

Date of

Applicant Name:

The Jordanian Company
for the Production of
English Paints
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al rajeeb, P.O.Box: 344,
11623
Applicant for
P.O.Box 344 -11623 city/street amman/al
Correspondence
sharq al awsat cricle
Trademark
171514
Class
2

Goods/Services
paints

13

تاريخ ايداع الطلب:

16/08/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة االردنية النتاج الدھانات االنجليزية

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/الرجيب ، ٣٣٣ص.ب١١٦٢٣ ,٣٤٤:

ص.ب  ١١٦٢٣ -٣٤٤المدينة/الشارع عمان/دوار الشرق
االوسط/مجمع فراج قم ٣٣٣
2
الصنف
١٧١٥١٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدھانات

16/08/2020

Date of

Applicant Name:

The Jordanian Company
for the Production of
English Paints
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al rajeeb, P.O.Box: 344,
11623
Applicant for
P.O.Box 344 -11623 city/street amman/al
Correspondence
sharq al awsat cricle
Trademark
171513
Class
2

Goods/Services
paints
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Date of

23/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171645
Class
3

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

23/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الماس الوطنية
سعودية
شركة اجنبية

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

-  حي البلد – شارع الذھب،٣١٨٥  جدة،٢٢٢٣٦ ب.ص
 المملكة العربية السعودية-  الدور الثالث- عمارة حسن سراج
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان٠ ، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن3
الصنف
١٧١٦٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

06/05/2020

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
preparations, cosmetic dyes, hair colorants, hair dyes, hair
lotions, hair spray, hair waving preparations, neutralizers for
permanent waving, cosmetics; perfumes, perfumery [essential
oils], ionone [perfumery]; cosmetics preparations for skin care;
make-up preparations; nail art stickers, nail care preparations;
Antiperspirants [toiletries], Antiperspirant soap; colorants for
toilet purposes; oils for toilet purposes; toiletries; skin
whitening creams; Bath salts, not for medical purposes, shower
preparations for personal sanitary or deodorant purposes
[toiletries], hair conditioners, eyebrow cosmetics, hair dyes /
hair colorants.

: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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171553
Class
3

06/05/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
3

الصنف

١٧١٥٥٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أصباغ، مستحضرات الشامبو الجاف، أصباغ اللِحَّ ى،الواصق لتثبيت الشعر المستعار
، رذاذ )سبراي( للشعر، َّغسُوالت )لوشن( للشعر، أصباغ للشعر، ملونات للشعر،تجميلية
عطور، مستحضرات تجميل؛ عطور، مبطالت تجعيد الشعر الدائم،مستحضرات تجعيد الشعر
 أيونون ]عطر[؛ مستحضرات )تجميل( للعناية بالبشرة؛ مستحضرات، []زيوت عطرية
،[ مستحضرات العناية باألظافر ؛ موانع للتعرق ]مواد الزينة، مكياج؛ ملصقات فنية لألظافر
صابون مُّضاد للعرق ؛ ملونات ألغراض الزينة؛ زيوت ألغراض الزينة؛ مواد الزينة؛ كريمات
 مستحضرات دوش ألغراض الصحة،تبيض البشرة؛ أمالح إستحمام ليست لغايات طبية
 مستحضرات تجميل،  مطريات الشعر،[الشخصية أو إلزالة الروائح الكريھة ]مواد تواليت
.ملونات للشعر/ أصباغ للشعر،الحواجب
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Date of

28/05/2020

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سھى محمد فريد سليم حالوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فرديه

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل

١١٩٣٧ ,٥٤١٤٢٣:ب. ص، شارع المدينة المنورة- عمان

عنوان طالب التسجيل

شارع المدينة المنورة-  عمان١١٩٣٧ -٥٤١٤٢٣ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Suha Mohammad Fareed
Saleem Halawah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address

Amman- Almadeena St, P.O.Box: 541423,
11937

Applicant for
P.O.Box 541423 -11937 AmmanCorrespondence
Almadeena St
Trademark
171481
Class
3

Goods/Services
Cleaning preparations, cosmetics, Neutralizers for permanent
waving, perfumes, shampoos, Soap, Washing preparations
waving preparations for the hair, Rust removing preparations,
Skin care (Cosmetic preparations for-), pomades for cosmetic
purposes

3

الصنف

١٧١٤٨١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, شامبو, عطور, مبطالت تجعيد الشعر الدائم,مستحضرات تنظيف؛ مستحضرات تجميل
, مستحضرات ازالة الصدأ, مستحضرات تجعيد الشعر, مستحضرات غسيل,صابون
 مراھم ألغراض التجميل,مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة
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Date of

01/06/2020

Applicant Name:

01/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

أل تي دي. زھيجيانغ يجيه انتربرايز مانجمنت غروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Zhejiang Yige Enterprise
Management Group Co.,
Ltd

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,
Baiyang Sub-district, Hangzhou Economic
& Technological Development Area,
Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang
Province, China
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171656
Class
3

Goods/Services
Cleansing milk for toilet purposes; perfumes; greases for
cosmetic purposes; cosmetic dyes; eyebrow pencils; rose oil;
cosmetics; cosmetic kits; lipsticks; beauty masks.

- بايانغ سب، كيجيوان رود٢ ،٥  بلدينغ،أـف/٦ ،٨ يونيت
، ھانغزھو اكونوميك & تكنولوجيكال ديفلوبمنت أريا،ديستريكت
الصين، زھيجيانغ بروفنس، ھانغزھو،جيانغان ديستريكت
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
3

الصنف

١٧١٦٥٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أقالم، أصباغ تجميلية، مواد دھنية ألغراض التجميل، عطور،حليب منظف لغايات التواليت
. أقنعة تجميلية، طالء الشفاه، أطقم تجميل، مستحضرات تجميل، زيت الورد،الحواجب
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Date of

03/06/2020

Applicant Name:

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

أل تي دي. زھيجيانغ يجيه انتربرايز مانجمنت غروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Zhejiang Yige Enterprise
Management Group Co.,
Ltd

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,
Baiyang Sub-district, Hangzhou Economic
& Technological Development Area,
Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang
Province, China
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171657
Class
3

Goods/Services
Cleansing milk for toilet purposes; perfumes; greases for
cosmetic purposes; cosmetic dyes; eyebrow pencils; rose oil;
cosmetics; cosmetic kits; lipsticks; beauty masks.

- بايانغ سب، كيجيوان رود٢ ،٥  بلدينغ،أـف/٦ ،٨ يونيت
، ھانغزھو اكونوميك & تكنولوجيكال ديفلوبمنت أريا،ديستريكت
الصين، زھيجيانغ بروفنس، ھانغزھو،جيانغان ديستريكت
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
3

الصنف

١٧١٦٥٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أقالم، أصباغ تجميلية، مواد دھنية ألغراض التجميل، عطور،حليب منظف لغايات التواليت
. أقنعة تجميلية، طالء الشفاه، أطقم تجميل، مستحضرات تجميل، زيت الورد،الحواجب
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ميالد حسين باير الشوحه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

MILAD HUSSEIN BAYER
ALSHOUHA
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid, Souq Al bukhariya , Al Hashmi
Street, P.O.Box: 92400, 11181

اربد  ،سوق البخارية  ،شارع الھاشمي  ،ص.ب,٩٢٤٠٠:
١١١٨١

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٣٨٤

18/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشامبو ،بلسم الشعر  ،صبغات الشعر  ،رشوش الشعر  ،جل تثبيت الشعر  ،مواد التجميل
وتحديدا كريمات الوجه والبشره واليدين  ،لوشن ) غسوالت تجميلية(  ،البودرة ،
مستحضرات تظليل العيون المسكارة  ،احمر الشفاه  ،مزيالت التعرق  ،ملمعات االظافر ،
مزيالت طالء االظافر  ،مزيالت مواد المكياج ،مستحضرات الوقاية من الشمس  ،العطور

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171384
Class
3

Trademark

Goods/Services
shampoo, conditioners , hair dyes , hair sprays , hair gel ,
cosmetics , namely skin , face and hair creams , lotions,
powder, mascara, lipsticks, deodorants, nail polishers, nail
removers , make up removers, sunblock, perfumes

20

Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Xiaomi Inc.
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.006, floor 6, building 6, yard 33, middle
Xierqi Road, Haidian District, Beijing, Chin
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171425
Class
3

29/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.شاومي إنك
الصين
شركة اجنبية

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

، ميدل كسيركي رود،٣٣  يارد،٦  بيلدينغ،٦  فلور،٠٠٦.نمبر
 الصين، بكين،ھايديان ديستريكت
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
3

Goods/Services
Cleansing milk for toilet purposes; Cleaning preparations; Shining
preparations [polish]; Grinding preparations; Essential oils;
Cosmetics; Breath freshening strips; Potpourris [fragrances];
Deodorants for human beings or for animals; Air fragrancing
preparations; Tissues impregnated with skin cleansers; Handwashing cream; Laundry preparations; Toothpaste; Non-medicated
preparations for cleaning teeth; Hand soap; Facial cleansing milk;
Dishwashing detergents; Laundry balls containing laundry
preparations; Liquid soap for laundry; Laundry detergent ; Shower
gel; Bath milk; Tissues impregnated with cleaning preparations; Wet
wipes impregnated with cleaning preparations; Baby wipes
impregnated with cleaning preparations; Tissues impregnated with
skin preparations; Fragrances for automobiles; Fragrances; Incense
cones for vehicles; Soap; Liquid soap; Non-medicated handwash;
Gel-based handwashes, non-medicated; Non-medicated rinse-free
handwashes; Non-medicated soap-based handwashes; Cakes of toilet
soap; Shaving soap; Antiperspirant soap; Deodorant soap; Liquid
soap for washing dishes; Liquid soaps for hands, face and body;
Hand lotions for cosmetic purposes; Non-medicated soaps for the
hands; Washing powder; Laundry soaking preparations; Fabric
softeners for laundry use; Hand cleaning preparations; Hand creams;
Bath salts, not for medical purposes; Dry shampoos; Shampoos; Hair
conditioners; Stain removers; Polishing preparations; Shoe polish;
Perfumery; Hair dyes; Hair waving preparations; Hair spray; Make-up
preparations; Cotton wool for cosmetic purposes; Cosmetic pencils;
Make-up powder; Lotions for cosmetic purposes; Oils for cosmetic
purposes; Cosmetic kits; Eyebrow cosmetics; Eye make-up;
Antiperspirants [toiletries]; Cosmetic facial masks; Self-tanning
preparations [cosmetic]; Cosmetics for children; Cosmetic
preparations for slimming purposes; Liquid foundation; Make-up
removing preparations; Almond milk for cosmetic purposes;
Cosmetic creams; Cosmetic preparations for skin care; Tissues
impregnated with cosmetic lotions; Cosmetic preparations for
eyelashes; Cotton wool impregnated with make-up removing
preparations; Lip glosses; Lipsticks; Lip balms; Sunscreen
preparations; Sunscreen creams; Facial concealer; Eyebrow pencils;
Nail polish; Moisturizing milk; Moisturizing skin lotions [cosmetic];
Perfumes; Breath freshening preparations for personal hygiene;
Mouthwashes, not for medical purposes; Dentifrices; Preparations for
cleaning dentures; Incense; Shampoos for animals [non-medicated
grooming preparations]; Cosmetics for animals.

الصنف

١٧١٤٢٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حليب منظف ألغراض الزينة؛ مستحضرات تنظيف؛ مستحضرات تلميع ]مُلمعات[؛
مستحضرات جلخ؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات تجميل؛ أشرطة إلنعاش رائحة الفم؛
مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة ]روائح طيبة[؛ مزيالت روائح كريھة
لإلنسان أو الحيوان؛ مستحضرات تعطير الجو؛ أنسجة مشربة بمطھرات الجلد؛ كريم
غسل اليدين؛ مستحضرات الغسيل و الكي؛ معجون األسنان؛ مستحضرات غير طبية
لتنظيف األسنان؛ صابون اليدين؛ حليب منظف للوجه؛ منظفات لغسل الصحون؛
كرات الغسيل التي تحتوي على مستحضرات الغسيل؛ صابون سائل للغسيل؛ منظفات
الغسيل؛ جيل اإلستحمام؛ حليب االستحمام؛ األنسجة المشربة بمستحضرات التنظيف؛
مناديل مبللة مشربة بمستحضرات التنظيف؛ مناديل مبللة بمستحضرات التنظيف؛
األنسجة المشربة بمستحضرات الجلد؛ عطور السيارات؛ عطور؛ مخاريط البخور
،للمركبات؛ صابون؛ صابون سائل؛ غسيل يدوي غير طبي؛ غسوالت يدوية ذات جل
غير طبية؛ غسول اليدين غير طبي؛ غسول اليدين بالصابون؛ قطع من صابون
الزينة؛ صابون حِالقة؛ صابون حِالقة؛ صابون إلزالة الروائح الكريھة؛ صابون سائل
لغسيل األطباق؛ صابون سائل لليدين والوجه والجسم؛ غسول اليد ألغراض التجميل؛
صابون غير طبي لليدين؛ مسحوق الغسيل؛ مستحضرات نقع الغسيل والكي؛ ملينات
لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي؛ مستحضرات تنظيف اليد ؛ كريمات اليد؛ أمالح
إستحمام ليست لغايات طبية؛ مستحضرات الشامبو الجاف؛ شامبو؛ غسول الشعر؛
مزيالت البقع؛ مستحضرات صقل؛ ملمعات لألحذية؛ عطور؛ أصباغ للشعر؛
مستحضرات تجعيد الشعر؛ رذاذ )سبراي( للشعر؛ مستحضرات مكياج؛ غزل قطني
ألغراض التجميل؛ أقالم تجميلية؛ مساحيق مكياج؛ َّغسُوالت )لوشن( ألغراض
التجميل؛ زيوت ألغراض التجميل؛ أطقم تجميل؛ مستحضرات تجميل الحواجب؛
مستحضرات تجميل األعين؛ مضادات للعرق ]مواد تواليت[؛ أقنعة الوجه التجميلية؛
مستحضرات التسمير ]التجميل[؛ مستحضرات التجميل لألطفال؛ مستحضرات
التجميل ألغراض التخسيس؛ سوائل كمستحضرات إزالة المكياج؛ حليب اللوز
ألغراض التجميل؛ كريمات تجميل؛ مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة؛ مناديل
مشربة بمستحضرات التجميل؛ مستحضرات التجميل للرموش؛ صوف قطني مشرب
بمستحضرات إزالة المكياج؛ مواد ملمـِّعة للشفاه؛ طالء الشفاه؛ بلسم الشفاه؛
مستحضرات واقية من الشمس؛ كريمات واقية من الشمس؛ مواد لتغطية عيوب
الوجه؛ أقالم الحواجب؛ ملمع األظافر؛ حليب مرطب؛ مستحضر ترطيب البشرة
 ليس،]تجميلي[؛ عطور؛ مستحضرات منعشة النفس للنظافة الشخصية؛ غسول الفم
لألغراض الطبية؛ منظفات األسنان؛ مستحضرات لتنظيف أطقم األسنان؛ عطور؛
الشامبو للحيوانات ]مستحضرات التجميل غير الطبية[؛ مستحضرات التجميل
.للحيوانات
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تاريخ ايداع الطلب:

05/07/2020

اسم طالب التسجيل:

الحبر العجيب لتجارة مواد التجميل

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:

الصويفية  ،افينيو مول  ،عمان  ،ص.ب١١١٨١ ,٨٤١١٥٠:

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٦٩٢

05/07/2020

Date of

الصنف

Incredible Ink For
Cosmetics Trading Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AL Swefeyia , Avenue Mall, Amman,
P.O.Box: 841150, 11181
Applicant for
Correspondence

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رسومات على الجسم لغايات تجميلية ) تاتو(  ،اقالم التجميل  ،منتجات العناية بالبشرة ،مواد
التجميل  ،العطور  ،غسوالت تجميلية  ،الشامبوات  ،رسومات تجميلية تلصق على االظافر،
كريمات العناية بالجسم والبشرة
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام عبارة جاغوا بودي ارت
اذا ما ما وردت بمعزل عن العالمة

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171692
Class
3

Trademark

Goods/Services
Body paint for cosmetic purposes , cosmetic pencils, skin care
products, make up preparations , perfumes , lotions , shampoos
,nail art stickers, body and skin creams
The registration of this trademark does not give its owner the
exclusive rights to use the sentence jagua body art apart from
the mark
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Date of

05/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nuqul Brothers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, 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
171649
Class
3

Goods/Services
abrasive cloth and paper; all-purpose cleaning preparations; allpurpose cotton buds for personal use; all-purpose cotton swabs
for personal use; automatic dishwasher detergents; baby wipes
for cosmetic purposes; baby wipes impregnated with cleaning
preparations; body sprays used as personal deodorants and
fragrances; cleaning pads impregnated with cosmetics;
cleaning pads impregnated with toilet preparations; cleansing
pads impregnated with cosmetics; cloths impregnated with a
skin cleanser; cloths impregnated with polishing preparations
for cleaning; cosmetics for personal use; detergent soap;
disposable wipes impregnated with cleansing compounds for
use on the face; hand cleaning preparations; liquid soap for
body washing; liquid soap for laundry; pre-moistened
towelettes impregnated with a detergent for cleaning; spray
cleaners for household purposes; spray cleaners for use on
textiles

05/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نقل اخوان
االردن
 م. م.ذ

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

١١١١٨ ,١٥٤:ب. ص،  االردن,عمان

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
3
الصنف
١٧١٦٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 براعم قطنية لجميع األغراض لالستخدام،( ورق سحج )سنفرة، (قماش سحج )سنفرة
الشخصي ؛مسحات قطنية لجميع األغراض لالستخدام الشخصي ؛ منظفات غسالة الصحون
 مناديل أطفال مشربة بمستحضرات التنظيف ؛. مناديل اطفال الغراض التجميل.األوتوماتيكية
بخاخات الجسم التي تستخدم كمزيالت الروائح والعطور الشخصية ؛ منصات تنظيف مشربة
بمستحضرات التجميل ؛ منصات التنظيف المشربة بمستحضرات المرحاض ؛ منصات التطھير
المشربة بمستحضرات التجميل ؛ المالبس المشربة بمنظف الجلد ؛ المالبس المشربة
بمستحضرات التلميع للتنظيف ؛ مستحضرات التجميل لالستخدام الشخصي ؛ صابون منظف
مناديل لالستعمال مرة واحدة مشربة بمواد تنظيف لالستخدام على الوجه ؛ مستحضرات
تنظيف اليدين ؛ صابون سائل لغسيل الجسم ؛ صابون سائل للغسيل ؛ مناشف مبللة مسب ًقا
مشربة بمنظف للتنظيف ؛ منظفات بالرش لألغراض المنزلية ؛ منظفات بالرش لالستخدام
على المنسوجات

23

تاريخ ايداع الطلب:

13/07/2020

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

شركة مصنع صابون النجاح
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

13/07/2020

Date of

المدينة/الشارع ماركا،شارع عبدﷲ بن ھالل  ،ص.ب,٦٨٨:
١١٩١٠

Applicant Name:
Alnajah soap Factory Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Marka ,Abdullah bin Hilal st,
P.O.Box: 688, 11910

المدينة/الشارع ،الجبيھه،شارع ياجوز،مجمع عجين،مكتب
٥٠١
3
الصنف
١٧١٣٧٢

Applicant for
- city/street Aljbayha ,yajouz st,Ajeen
Correspondence
complex,of 501
Trademark
171372
Class
3

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

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

04/08/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد عمر ابراھيم ابو خليل

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/الصويفية  ،ص.ب١١١٣٤ ,٣٤١٣٣٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤١٣٣٨عمان/الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٥٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور,الزيوت النباتية,المنظفات

اعالن الجريدة الرسمية

04/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Mohammad Omar Ibrahim
Abu Khalil
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
Amman/Swifiya , P.O.Box: 341338, 11134

3

Applicant for
P.O.Box 341338 -11134 Amman/Swifiya
Correspondence
Trademark
171459
Class
3

Goods/Services
perfume, oil perfume,detergents
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Date of

13/08/2020

13/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سوزان محمد لطفي موسى ابو غوش

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Suzan Mohammad Lutfi
Mousa Abu Ghosh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street irbid/al hai al sharqi, P.O.Box:
142444, 11844
Applicant for
P.O.Box 142444 -11844 city/street
Correspondence
irbid/al hai al sharqi
Trademark
171383
Class
3

Goods/Services
cosmitics oils,body oil,essential oils,face oils,hair oil, message
oil, perfume oils,beauty lotions, facial lotion,hand lotions,hair
shampoo cosmetic hair dressing preparations,hair grooming
preparations, hair perming treatments,hair protection creams
hair straightening preparations,perfumes .

,١٤٢٤٤٤:ب. ص، الحي الشرقي/اربد

الحي/اربد
3

الشارع/المدينة
١١٨٤٤

الشارع/ المدينة١١٨٤٤ -١٤٢٤٤٤ ب.ص
الشرقي
الصنف
١٧١٣٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
زيوت, زيوت تدليك,زيوت للشعر,زيوت للوجه, زيوت للجسم,زيت الجسم, زيوت تجميل
 مواد تستخدم لمعالجة تجعيد,شامبو الشعر,لوشن االيادي,لوشن طبيعي,كريم التجميل,عطريه
 مواد تستخدم لتنعيم وتمليس,مقويات محضره للشعر عطور,كريمات حماية الشعر,الشعر
مواد تجميل لتمليس الشعر, الشعر
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تاريخ ايداع الطلب:

23/06/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد مجدي احمد المصري

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

االردن
مؤسسة
شھداء الحرم االبراھيمي  ،ص.ب١١١٣٤ ,٣٤١٣٥٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤١٣٥٤شھداء الحرم االبراھيمي

رقم العالمة التجارية

١٧١٦٣٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

اعالن الجريدة الرسمية

23/06/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Mohammed Majdi Ahmad
Al Masri
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 341354, 11134

4

Applicant for
P.O.Box 341354 -11134 Amman
Correspondence
Trademark
171633
Class
4

Goods/Services
coal
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Date of

10/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Frankfurt Coal
Manufacturing Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street al mafraq/International road,
P.O.Box: 926116, 11110
Applicant for
P.O.Box 926116 -11110 city/street al
Correspondence
mafraq/International road
Trademark
171445
Class
4

Goods/Services
charcoal

10/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة فرانكفورت لتصنيع الفحم

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، الطريق الدولي/ الشارع المفرق/المدينة
١١١١٠ ,٩٢٦١١٦:ب.ص
الطريق/ الشارع المفرق/ المدينة١١١١٠ -٩٢٦١١٦ ب.ص
الدولي
4
الصنف
١٧١٤٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الفحم
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Date of

10/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Frankfurt Coal
Manufacturing Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street al mafraq/International road,
P.O.Box: 926116, 11110
Applicant for
P.O.Box 926116 -11110 city/street al
Correspondence
mafraq/International road
Trademark
171446
Class
4

Goods/Services
charcoal
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general and descriptive words separately from the mark

10/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة فرانكفورت لتصنيع الفحم

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، الطريق الدولي/ الشارع المفرق/المدينة
١١١١٠ ,٩٢٦١١٦:ب.ص
الطريق/ الشارع المفرق/ المدينة١١١١٠ -٩٢٦١١٦ ب.ص
الدولي
4
الصنف
١٧١٤٤٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الفحم
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Gulf world company for
Mineral Oils
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al moqableen, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/al swifiya
Correspondence
Trademark
171638
Class
4

Goods/Services
Diesel oil; engine oil; fuel oil: gas oil; industrial oil; motor oils;
automotive engine oils; non-chemical additives for engine oil;
non-chemical additive for motor oil; non-chemical motor oil
additives, lubricants.

4

الصنف

02/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة عالم الخليج للزيوت المعدنيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨٢٠ ,٤٢٠:ب. ص، المقابلين/عمان

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

الصويفيه/ عمان١١٨٢٠ -٤٢٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٦٣٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 زيت صناعي زيوت المحركات زيوت.زيت المحرك؛ زيت الوقود؛ زيت الغاز, زيت الديزل
 زيت المحرك,إضافات غير كيميائية لزيت المحرك ؛اضافات غير كيميائية, محركات السيارات
 الشحوم,غير الكيميائيه
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

سعود عبدالعظيم سعود الخالدي

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

االردن
مؤسسة فردية
اربد/المدينه الصناعيه  ،ص.ب١١٨٢٠ ,٤٢٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢٠ -٤٢٠اربد/المدينه الصناعيه

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٦٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فحم

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

soad abed al adeem al
khaldi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid /industrial city, P.O.Box: 420, 11820

4

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 irbid /industrial city
Correspondence
Trademark
171460
Class
4

Goods/Services
Charcoal
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

سعود عبدالعظيم سعود الخالدي

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

االردن
مؤسسة فردية
اربد/المدينه الصناعيه  ،ص.ب١١٨٢٠ ,٤٢٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢٠ -٤٢٠اربد/المدينه الصناعيه

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

soad abed al adeem al
khaldi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid /industrial city, P.O.Box: 420, 11820

4

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 irbid /industrial city
Correspondence
Trademark
171394
Class
4

Goods/Services
charcoal
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Phibro Animal Health
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Glenpointe Centre East, 3rd Floor 300
Frank W. Burr Blvd., Ste. 21 Teaneck, NJ
07666 USA
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171682
Class
5

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

فيبرو أنيمال ھيلث كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

. فرانك دوبل يو٣٠٠  الطابق الثالث،غلينبوينت سنتر إيست
 الواليات٠٧٦٦٦  أن جي، تينيك٢١ . أس تي إي،.بور بلفد
المتحدة األميركية
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
5

Goods/Services
Animal health products and Animal nutrition products, namely, nutritional
supplements, animal feed additives, mineral supplements, and medicated
animal washes; Dietary supplements for animals; Animal health and
nutrition supplements; Medicated supplements for animals; Nonmedicated supplements for animals; Mineral feed supplements for
animals; Chemical reagents for veterinary purposes; Vaccines for
veterinary purposes; Biological preparations for veterinary purposes for
the treatment, prevention and control of respiratory, enteric and organ
system diseases; Disinfectants for use in production of food for animals;
Animal health and nutrition supplements and additives for nutritional and
therapeutic use, growth promotion, performance enhancement,
prevention, control and treatment of diseases and infections, and
veterinary diagnostics; Medicated and non-medicated health and nutrition
supplements and additives for animals; nutritional supplements for
animals in the nature of vitamins, minerals, yeasts, fermentation
byproducts, enzymes, toxin binders, immune modulators, direct-fed
microbials, prebiotics, probiotics and intestinal competitive exclusion
products for animals; Veterinary pharmaceuticals for the treatment of
respiratory, enteric and organ system diseases; Veterinary
antimicrobials, antibiotics, antibacterials, anti-infectives, anticoccidials,
anthelmintics, parasiticides, bloat control agents and chemotherapeutic
agents for animals; Veterinary vaccine products for prevention, control
and treatment of diseases and infections, and for stimulating immune
response to specific virus or bacteria, for animals; Adjuvants for use in
vaccine manufacture; Processing aids for ethanol production, namely,
bactericides, fungicides, and disinfectants; antimicrobials, antibiotics,
anti-infectives, fermentation products in the nature of antibiotics and
yeast products in the nature of antibiotics used in ethanol production;
Animal health and nutrition additives to animal feed for use as nutritional
supplements; Nutritional additives for animal foodstuffs for use as
nutritional supplements; Animal health and nutrition feed additives for
use as nutritional supplements; Medicated feed additives and
supplements for animals for use as nutritional supplements; Nonmedicated feed additives and supplements for animals for use as
nutritional supplements; Medicated animal feed; Animal health, nutrition
and therapeutic feed additives and supplements for use as nutritional
supplements, namely, chemical reagents for veterinary purposes,
vaccines for veterinary purposes, biological preparations for veterinary
purposes, disinfectants for use in production of food for animals,
medicated and non-medicated supplements for growth promotion,
performance enhancement, prevention, control and treatment of diseases
and infections, and veterinary diagnostics, and vitamins, minerals,
yeasts, fermentation byproducts, enzymes, toxin binders, immune
modulators, direct-fed microbials, prebiotics, probiotics and intestinal
competitive exclusion products; Animal health, nutrition and therapeutic
feed additives and supplements for use as nutritional supplements,
namely, veterinary pharmaceuticals, antimicrobials, antibiotics,
.antibacterials, anti-infectives, anticoccidials, anthelmintics, parasiticides,
bloat control agents and chemotherapeutic agents.

الصنف

١٧١٦٨٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بما في ذلك مكمالت،منتجات الصحة الحيوانية ومنتجات التغذية الحيوانية
 غسوالت، المكمالت المعدنية، إضافات األعالف الحيوانية،غذائية لغايات طبية
 الصحة الحيوانية، مكمالت للحمية الغذائية للحيوانات،عالجية للحيوانات
 مكمالت غذائية، المكمالت الغذائية الطبية للحيوانات،والمكمالت الغذائية
 كواشف كيميائية، المكمالت الغذائية المعدنية للحيوانات،للحيوانات غير طبية
 مستحضرات حيوية لغايات عالجية، مطاعيم لغايات بيطرية،لغايات بيطرية
 أمراض الجھاز المعوي، الوقاية والسيطرة على الجھاز التنفسي،البيطرية
 الصحة الحيوانية، المطھرات لالستخدام في إنتاج الغذاء للحيوانات،والجھاز
، تعزيز النمو،والمكمالت الغذائية والإلضافات لالستخدام الغذائي والعالجي
 و التشخيص، مكافحة وعالج األمراض وااللتھابات، الوقاية،تحسين األداء
البيطري؛ المكمالت الغذائية الصحية العالجية وغير العالجية واإلضافات
، الخمائر،للحيوانات؛ المكمالت الغذائية للحيوانات ) الفيتامينات(؛ المعادن
 الميكروبات، مؤثرات مناعية، المجلدات السامة، إنزيمات،منتجات التخمير
 البروبيوتيك ومنتجات استبعاد األمعاء، البريبايوتكس،المغذية مباشرة
 أمراض الجھاز، األدوية البيطرية لعالج الجھاز التنفسي،التنافسية للحيوانات
، مضادات الجراثيم، مضادات حيوية، مضادات الميكروبات البيطرية،المعوي
 عوامل، الطفيليات، طاردات ديدان، مضادات الكوكسيديا،مكافحة العدوى
 لقاحات بيطرية،السيطرة على اإلنتفاخ وعوامل العالج الكيميائي للحيوانات
 ولتحفيز االستجابة المناعية، مكافحة وعالج األمراض وااللتھابات،للوقاية
 للحيوانات؛ مواد مساعدة لإلستخدام في، لفيروسات أوالبكتيريا المحددة
، البكتريا، بما في ذلك، تجھيز المساعدات إلنتاج اإليثانول،صناعة اللقاحات
 مكافحة، مضادات حيوية، مضادات الميكروبات، والمطھرات،الفطريات
 منتجات التخمير ومنتجات الخميرة )المضادات الحيوية( المستخدمة،العدوى
 الصحة الحيوانية واإلضافات الغذائية لتغذية الحيوانات،في إنتاج اإليثانول
 اإلضافات الغذائية للمواد الغذائية الحيوانية الستخدامھا،()مكمالت غذائية
 الصحة الحيوانية والتغذية إضافات لالستخدام كمكمالت،كمكمالت غذائية
 إضافات األعالف الطبية والمكمالت الغذائية للحيوانات الستخدامھا،غذائية
 إضافات األعالف من غير المكمالت الغذائية للحيوانات،كمكمالت غذائية
الستخدامھا كمكمالت غذائية ؛ علف الحيوان المعالج ؛ الصحة الحيوانية
 كواشف،الغذائية واإلضافات الغذائية العالجية والمكمالت الغذائية بما في ذلك
 مستحضرات حيوية لغايات، مطاعيم لغايات بيطرية،كيميائية لغايات بيطرية
 المكمالت، المطھرات الستخدامھا في إنتاج الغذاء للحيوانات،عالجية البيطرية
 مكافحة وعالج، الوقاية، تحسين األداء،الغذائية وغير الطبية لتعزيز النمو
 والفيتامينات والمعادن والخمائر، والتشخيص البيطري،األمراض وااللتھابات
 الميكروبات، مؤثرات مناعية، المجلدات السامة، إنزيمات،ومنتجات التخمير
 البروبيوتيك ومنتجات استبعاد األمعاء، البريبايوتكس،المغذية مباشرة
 التغذية والمضافات الغذائية العالجية والمكمالت،  الصحة الحيوانية،التنافسية
 المستحضرات الصيدالنية، بما في ذلك،الغذائية الستخدامھا كمكمالت غذائية
،  مضادات الجراثيم،  المضادات الحيوية،  مضادات الميكروبات،البيطرية
 عوامل، الطفيليات،  طاردات ديدان، مضادات العدوى مضادات الكوكسيديا
السيطرة على اإلنتفاخ والعوامل العالج الكيميائي
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Date of

23/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

23/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

روم تكنولوجي
بلجيكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Roam Technology
Nationality
: BELGIUM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Geleenlaan 24, I.Z. Poort Genk 6835, 3600
Genk, Belgium

، جينيك٣٦٠٠ ،٦٨٣٥  بورت جينك. زد. اي،٢٤ جيلينالن
بلجيكا

Applicant for
Correspondence

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص
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
171695
Class
5

Goods/Services
Disinfectants; disinfectants for swimming pools; products with
disinfectant properties for medical, pharmaceutical and
veterinary use; disinfectants used in agriculture, horticulture
and forestry.

5

الصنف

١٧١٦٩٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المطھرات؛ مطھرات لبرك السباحة؛ منتجات ذات خصائص مطھرة لالستخدامات الطبية
.والصيدالنية والبيطرية؛ المطھرات المستخدمة في الزراعة والبستنه والحراجة
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Date of

27/04/2020

Applicant Name:

27/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.شيجيازھوانج ييلنج فارماسوتيكال كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Shijiazhuang Yiling
Pharmaceutical Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 238, Tianshan Street, Hi-Tech Area,
Shijiazhuang Hebei Province,050035
China.
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171436
Class
5

Goods/Services
Nutritional supplements; Medicines for the treatment of
respiratory diseases; Pharmaceutical preparations; Dietetic
foods adapted for medical purposes; Pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases;
Nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes;
Antibacterial handwashes; Chinese patent medicines;
Antiseptics; Medicinal herbs; Germicides; Antibacterial soap;
Disinfectants; Dietary fiber; Tonics [medicines]; Dietary
supplements; dietary supplements for human consumption;
dietary supplements consisting of amino acids, minerals and
trace elements

 شيجيازھوانج ھيبي،تيك ايريا- ھاي، تيانشان ستريت,٢٣٨
. الصين٠٥٠٠٣٥ ،بروفينس

5

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٤٣٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مكمالت غذائية لغايات طبية؛ أدوية لعالج أمراض الجھاز التنفسي؛ المستحضرات
الصيدالنية؛ اغذية حمية معدة لغايات الطبية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض القلب
واألوعية الدموية؛ المستحضرات المغذية للغايات العالجية أو الطبية؛ غسل اليدين مضاد
للبكتيريا؛ أدوية براءات االختراع الصينية؛ المعقمات؛ اعشاب دوائية؛ مبيدات الجراثيم؛
صابون مضاد للبكتيريا؛ المطھرات؛ األلياف الحمية الغذائية؛ المقويات ]األدوية[؛ المكمالت
الحمية الغذائية؛ المكمالت الحمية الغذائية لالستھالك البشري؛ المكمالت الحمية الغذائية التي
تتكون من األحماض األمينية والمعادن والعناصر النادرة
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Date of

29/04/2020

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 USA 08933

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of oncological
diseases and disorders

:تاريخ ايداع الطلب

جونسن اند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

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

، نيوجيرسي، نيو برونزويك،ون جونسن اند جونسن بالزا
٠٨٩٣٣ الواليات المتحدة االمريكية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171552
Class
5

29/04/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
5

الصنف

١٧١٥٥٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات األورام
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Date of

30/04/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Biocon Biologics India
Limited

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Biocon House, Ground Floor, Tower - 3,
Semicon Park, Electronic City, Phase - II,
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka 560100 India
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171435
Class
5

Goods/Services
Antibiotics; Balms for medical purposes; Biological
preparations for medical purposes; Cachets for pharmaceutical
purposes; Capsules for medicines; Chemical preparations for
pharmaceutical purposes; Chemical preparations for medical
purposes; Chemico-pharmaceutical preparations; Dietetic
substances adapted for medical use; Drugs for medical
purposes; Elixirs [pharmaceutical preparations]; medicinal
infusions; pharmaceutical Preparations; pharmaceuticals; prefilled syringes for medical purposes; Medicines For Human
Purposes; Medicine Cases, Portable, filled; lotions for
pharmaceutical purposes

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الھند
شركة اجنبية

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

، سيميكون بارك،٣ -  تاور، جراوند فلور،بيوكون ھاوس
، بنجالورو، ھوسور رود، ال ّثاني-  فيز،إلكترونيك سيتي
 الھند٥٦٠١٠٠ - كارناتاكا

5

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٤٣٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مضادات حيوية؛ بلسم لغايات طبية؛ مستحضرات حيوية لغايات طبية؛ كبسوالت لغايات
صيدالنية؛ كبسوالت لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية؛ مستحضرات
كيميائية صيدالنية؛ مواد حمية معدة لإلستخدام الطبي؛ عقاقير لغايات طبية؛ إكسيرات
]مستحضرات صيدالنية[؛ منقوعات دوائية؛ مستحضرات صيدالنية؛ ادوية؛ محاقن معبأة
لغايات طبية؛ ادوية لالغراض البشرية؛ علب ادوية محمولة ومعبأة؛ غسوالت )لوشن( لغايات
صيدالنية
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Himalaya Global Holdings
Ltd
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 106 Elizabethan Square, P O Box 1162,
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman
Islands

Goods/Services
Pharmaceutical preparations, namely, anti-hair fall cream,
pomades for medical purposes, antitussive, mouthwashes for
medical purposes, medication for acne, diagnostic test reagent,
nutritional supplements, mineral nutritional supplements,
diabetic bread adapted for medical use, starch for
pharmaceutical purposes, albuminous foodstuffs for medical
purposes, dietetic substances adapted for medical purposes,
dietetic beverages adapted for medical purposes, babies’
napkins, diapers, food for babies, pharmaceutical preparations
for skin care, personal care, health care and hair care,
pharmaceutical preparations for veterinary use, dietetic
substances, nutrition supplement products for medical use
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the exclusive rights to use the sentence since 1930 if it
appears apart from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

ھيمااليا غلوبال ھولدينغز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

 كيه، غراند كايمان،١١٦٢ : ب. ص، إيليزابيثان سكوير١٠٦
 كايمان آيالندز،١١٠٢-١ واي

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171527
Class
5

05/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
5

الصنف

١٧١٥٢٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مضاد للسعال، مراھم لغايات طبية، كريم يمنع تساقط الشعر،مستحضرات دوائية وبالتحديد
، مكمالت غدائية، معامالت فحص تشخيصي، دواء لعالج حب الشباب،غسول فم لغايات طبية
 مواد، النشا ألغراض طبية، خبز سكري يستخدم لإلستعمال الطبي،مكمالت غدائية معدنية
 فوط، مشروبات حمية لغايات طبية، بدائل حمية لغايات طبية،غدائية البومينية لغايات طبية
 العناية، العناية الشخصية، مستحضرات طبية للعناية بالجلد، غداء أطفال، حفاضات،أطفال
 منتجات المكمالت الغدائية، مواد حمية غدائية، مستحضرات دوائية للغايات البيطرية،بالشعر
.ذات اإلستخدام الطبي

 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام عبارة:التنازل
 اذا ما وردت بمعزل عن العالمة١٩٣٠SINCE
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Date of

19/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Evonik Operations GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen

Goods/Services
Pharmaceutical and veterinary preparations; medical
preparations; veterinary preparations; adjuvants for medical
purposes; coatings, lacquers and glazes for pharmaceutical,
veterinary and dietary preparations; chemical preparations for
medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; chemical preparations for veterinary purposes;
chemical preparations for hygienic purposes; esters for
pharmaceutical purposes; diagnostic agents for medical use;
gum for medical purposes; gamboge for medical purposes;
chemico-pharmaceutical preparations; surgical implants
comprised of living tissues; capsules for medicines; sanitary
preparations for medical purposes; sanitary preparations and
articles; dietetic foodstuffs and preparations for medical and
veterinary purposes; dietary supplements and dietetic
preparations; dietetic substances for medical purposes; infant
formula; plasters; materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
noxious animals; fungicides; herbicides; lacquers and glazes
for pharmaceutical and dietary preparations

:تاريخ ايداع الطلب

إيفونيك أوبريشنز جي إم بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 إسين٤٥١٢٨ ١١-١ ريلينغھاوزر شتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171601
Class
5

19/05/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
5

الصنف

١٧١٦٠١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية وبيطرية؛ مستحضرات طبية؛ مستحضرات بيطرية؛ مواد مساعدة
لغايات طبية؛ طالءات وطالءات اللك وطالءات تزجيج للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية
والحمية والغذائية؛ مستحضرات كيميائية لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية لغايات
صيدالنية؛ مستحضرات كيميائية لغايات بيطرية؛ مستحضرات كيميائية لغايات صحية؛
إسترات لغايات صيدالنية؛ عوامل تشخيصية لالستخدام الطبي؛ صمغ لغايات طبية؛ كامبوج
صمغي لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية – صيدالنية؛ غرسات جراحية تتألف من أنسجة
حية؛ كبسوالت لألدوية؛ مستحضرات صحية لغايات طبية؛ مستحضرات ومواد صحية؛ أغذية
ومستحضرات حمية غذائية لغايات طبية وبيطرية؛ مكمالت ومستحضرات للحمية الغذائية؛
مواد للحمية الغذائية لغايات طبية؛ تركيبات غذائية بديلة للرضع؛ لصقات؛ مواد ضماد؛ مواد
 شمع طب األسنان؛ مطھرات؛ مستحضرات إلبادة الحيوانات الضارة؛ مبيدات،لحشو األسنان
.فطريات؛ مبيدات أعشاب؛ طالءات لك وتزجيج للمستحضرات الصيدالنية والحمية الغذائية
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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

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

Applicant Name:

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

 ٤١٠تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن  ،٩٨١٠٩الواليات
المتحدة األمريكية.
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٥٨

11/06/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األدوية للتخفيف من الحساسية ،المسكنات ،مضادات الحموضة ،األدوية المضادة للھيستامين،
مستحضرات البرد المضادة للسعال ،المستحضرات المضادة لإلسھال ،شراب السعال ،طارد
للبلغم ،كبسوالت وأقراص مزيلة لالحتقان ،البخاخ األنفي المزيل لالحتقان ،الملينات
)المسھالت( ،المستحضرات الطبية المعديَة المعوية ،المستحضرات الصيدالنية لمعالجة
انتفاخات البطن ،األقراص المساعدة على النوم ،العلكة واألقراص )الحبوب( المحالة الطبية
لإلقالع عن التدخين.

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171558
Class
5

Trademark

Goods/Services
;Allergy relief medications; analgesics; antacids; antihistamines
antitussive cold preparations; antidiarrheal preparations; cough
;syrups; expectorants; decongestant capsules and tablets
decongestant nasal spray; laxatives; medicinal gastrointestinal
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of
flatulence; sleeping tablets; medicated smoking cessation gums
and lozenges.
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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

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

Applicant Name:

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

 ٤١٠تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن  ،٩٨١٠٩الواليات
المتحدة األمريكية.
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٥٩

11/06/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األدوية للتخفيف من الحساسية ،المسكنات ،مضادات الحموضة ،األدوية المضادة للھيستامين،
مستحضرات البرد المضادة للسعال ،المستحضرات المضادة لإلسھال ،شراب السعال ،طارد
للبلغم ،كبسوالت وأقراص مزيلة لالحتقان ،البخاخ األنفي المزيل لالحتقان ،الملينات
)المسھالت( ،المستحضرات الطبية المعديَة المعوية ،المستحضرات الصيدالنية لمعالجة
انتفاخات البطن ،األقراص المساعدة على النوم ،العلكة واألقراص )الحبوب( المحالة الطبية
لإلقالع عن التدخين.

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171559
Class
5

Trademark

Goods/Services
;Allergy relief medications; analgesics; antacids; antihistamines
antitussive cold preparations; antidiarrheal preparations; cough
;syrups; expectorants; decongestant capsules and tablets
decongestant nasal spray; laxatives; medicinal gastrointestinal
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of
flatulence; sleeping tablets; medicated smoking cessation gums
and lozenges.

41

Date of

18/06/2020

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
Human pharmaceutical preparations for the treatment of
oncological diseases and disorders

: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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171561
Class
5

18/06/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
5

الصنف

١٧١٥٦١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية بشرية لعالج أمراض واضطرابات األورام
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Date of

18/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
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
Human pharmaceutical preparations for the treatment of
oncological diseases and disorders

: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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171560
Class
5

18/06/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
5

الصنف

١٧١٥٦٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية بشرية لعالج أمراض واضطرابات األورام
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Date of

23/06/2020

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
171533
Class
5

Goods/Services
Disinfectants, antiseptics, fungicides, germicides

23/06/2020

: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
١٧١٥٣٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

24/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BEIGENE (BEIJING) CO.,
LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONGGUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK,
CHANGPING DISTRICT, BEIJING, P.R.
CHINA
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171646
Class
5

Goods/Services
Medicines for human purposes, pharmaceutical preparations,
chemical-pharmaceutical preparations, drugs for medical
purposes, chemical preparations for pharmaceutical purposes,
biological preparations for medical purposes, chemical
preparations for medical purpose, all of the foregoing for the
treatment of cancer, autoimmune and inflammatory diseases
and infectious diseases; cachets for pharmaceutical purposes;
capsules for medicines; diagnostic biomarker reagents for
medical purposes.

24/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.بيغيني ) بيجينغ ( كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

كون اليف ساينس-غوان- زھونغ،. ساينس بارك رود،٣٠ .نمبر
 جمھورية الصين الشعبية، بكين، شانغبينغ ديستريكت،بارك
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
5

الصنف

١٧١٦٤٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدوية لألغراض البشرية؛ مستحضرات صيدالنية؛ مستحضرات كيميائية صيدالنية؛ عقاقير
لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية؛ مستحضرات حيوية لغايات طبية؛
مستحضرات كيميائية لغايات طبية وجميعھا من اجل معالجة السرطان وامراض المناعة
،  كبسوالت لالدوية،  كبسوالت لغايات صيدالنية، الذاتية وااللتھابات واالمراض المعدية
.كواشف تشخيصية للعالمات الحيوية لألغراض الطبية
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Date of

24/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BEIGENE (BEIJING) CO.,
LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONGGUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK,
CHANGPING DISTRICT, BEIJING, P.R.
CHINA
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171644
Class
5

Goods/Services
Medicines for human purposes, pharmaceutical preparations,
chemical-pharmaceutical preparations, drugs for medical
purposes, chemical preparations for pharmaceutical purposes,
biological preparations for medical purposes, chemical
preparations for medical purpose, all of the foregoing for the
treatment of cancer, autoimmune and inflammatory diseases
and infectious diseases; cachets for pharmaceutical purposes;
capsules for medicines; diagnostic biomarker reagents for
medical purposes.

24/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.بيغيني ) بيجينغ ( كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

كون اليف ساينس-غوان- زھونغ،. ساينس بارك رود،٣٠ .نمبر
 جمھورية الصين الشعبية، بكين، شانغبينغ ديستريكت،بارك
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
5

الصنف

١٧١٦٤٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدوية لألغراض البشرية؛ مستحضرات صيدالنية؛ مستحضرات كيميائية صيدالنية؛ عقاقير
لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية؛ مستحضرات حيوية لغايات طبية؛
مستحضرات كيميائية لغايات طبية وجميعھا من اجل معالجة السرطان وامراض المناعة
،  كبسوالت لالدوية،  كبسوالت لغايات صيدالنية، الذاتية وااللتھابات واالمراض المعدية
.كواشف تشخيصية للعالمات الحيوية لألغراض الطبية
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Date of

24/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BEIGENE (BEIJING) CO.,
LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONGGUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK,
CHANGPING DISTRICT, BEIJING, P.R.
CHINA
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171643
Class
5

Goods/Services
Medicines for human purposes, pharmaceutical preparations,
chemical-pharmaceutical preparations, drugs for medical
purposes, chemical preparations for pharmaceutical purposes,
biological preparations for medical purposes, chemical
preparations for medical purpose, all of the foregoing for the
treatment of cancer, autoimmune and inflammatory diseases
and infectious diseases; cachets for pharmaceutical purposes;
capsules for medicines; diagnostic biomarker reagents for
medical purposes.

24/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.بيغيني ) بيجينغ ( كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

كون اليف ساينس-غوان- زھونغ،. ساينس بارك رود،٣٠ .نمبر
 جمھورية الصين الشعبية، بكين، شانغبينغ ديستريكت،بارك
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
5

الصنف

١٧١٦٤٣

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدوية لألغراض البشرية؛ مستحضرات صيدالنية؛ مستحضرات كيميائية صيدالنية؛ عقاقير
لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية؛ مستحضرات حيوية لغايات طبية؛
مستحضرات كيميائية لغايات طبية وجميعھا من اجل معالجة السرطان وامراض المناعة
،  كبسوالت لالدوية،  كبسوالت لغايات صيدالنية، الذاتية وااللتھابات واالمراض المعدية
.كواشف تشخيصية للعالمات الحيوية لألغراض الطبية
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Date of

05/07/2020

Applicant Name:

LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI,
S.A.

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Julian Camarillo, 35, 28037 Madrid, SPAIN

:تاريخ ايداع الطلب

.إيه.  إس،البوراتوريوس فارماسوتيكوس روفي

:اسم طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

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

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171640
Class
5

 اسبانيا، مدريد٢٨٠٣٧ ،٣٥ ،جوليان كاماريلو

Applicant for
Correspondence
Trademark

05/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Pharmaceutical products; medicines; sanitary preparations for
medical purposes; dietetic and substances adapted for medical
use, dietary supplements for humans; plasters; namely,
intramuscular or subcutaneous implants with the sustained
release of medicines for the treatment of the central nervous
system, antidepressants, anxiolytics, heparins, antiinflammatory medication and anti-cancer drugs; anticoagulants;
antithrombotic; antiinflammatories; antipsychotics.

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
5

الصنف

١٧١٦٤٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المنتجات الصيدالنية؛ األدوية؛ المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ الحمية الغدائية
والمواد المكيفة لالستخدام الطبي والمكمالت الغذائية للبشر؛ اللصقات؛ تحديدا الغرسات
 مضادات،العضلية أو تحت الجلد مع األدوية الممتدة المفعول لعالج الجھاز العصبي المركزي
 األدوية المضادة لاللتھابات واألدوية المضادة للسرطان؛، الھيبارين، مضادات القلق،االكتئاب
.مضادات التخثر؛ مضاد التجلطات؛ مضادات االلتھابات؛ مضادات الذھان
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Date of

09/07/2020

09/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩١ ,٩٣٦٤:ب. ص،  شارع وادي صقرة/ عمان

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

 شارع وادي صقرة/  عمان١١١٩١ -٩٣٦٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Dar Al Dawa Development
& Investment Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Islam Abad Street - Al Salam
neighborhood- Tlaa Al Ali, P.O.Box: 9364,
11191
Applicant for
P.O.Box 9364 -11191 Islam Abad Street Correspondence
Al Salam neighborhood- Tlaa Al Ali
Trademark
171455
Class
5

Goods/Services
disinfectants, antiseptics, disinfectants for hygiene purposes

5

الصنف

١٧١٤٥٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مطھرات ألغراض صحية, معقمات,المطھرات
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Date of

09/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Genista company for
cosmetics
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman-North Marka -Yahya Ibn
AL-Mukhtar street, P.O.Box: 696, 11118
Applicant for
P.O.Box 696 -11118 city/street:AmmanCorrespondence
North Marka -Yahya Ibn AL-Mukhtar street
Trademark
171388
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical preparations in the from of creams and
ointments for the treatment of dyspareunia

09/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

جنستا لمواد التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

 شارع يحيى ابن- ماركا الشمالية-الشارع عمان/المدينة
١١١١٨ ,٦٩٦:ب. ص، المختار
 ماركا-عمان
5

الصنف

الشارع/ المدينة١١١١٨ -٦٩٦ ب.ص
 شارع يحيى ابن المختار-الشمالية
١٧١٣٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية على شكل كريمات ومراھم لعالج عسر الجماع
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Date of

17/08/2020

17/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩١ ,٩٣٦٤:ب. ص،  شارع وادي صقرة/ عمان

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

 شارع وادي صقرة/  عمان١١١٩١ -٩٣٦٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Dar Al Dawa Development
& Investment Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Islam Abad Street - Al Salam
neighborhood- Tlaa Al Ali, P.O.Box: 9364,
11191
Applicant for
P.O.Box 9364 -11191 Islam Abad Street Correspondence
Al Salam neighborhood- Tlaa Al Ali
Trademark
171456
Class
5

Goods/Services
Medication for cancer treatment ,drugs for medical purposes

5

الصنف

١٧١٤٥٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عقاقير لالستخدام الطبي,دواء لعالج السرطان
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Date of

17/08/2020

17/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩١ ,٩٣٦٤:ب. ص،  شارع وادي صقرة/ عمان

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

 شارع وادي صقرة/  عمان١١١٩١ -٩٣٦٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Dar Al Dawa Development
& Investment Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Islam Abad Street - Al Salam
neighborhood- Tlaa Al Ali, P.O.Box: 9364,
11191
Applicant for
P.O.Box 9364 -11191 Islam Abad Street Correspondence
Al Salam neighborhood- Tlaa Al Ali
Trademark
171457
Class
5

Goods/Services
Mediation for the treatment of Cardiovascular disease
drugs for medical purposes
the registration of this trade mark is pursuant to the provision of
article(21) paragraph (3) of the trademarks law

5

الصنف

١٧١٤٥٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
عقاقير لالستخدام الطبي دواء لعالج امراض القلب واألوعية الدموية
( من قانون العالمات التجارية٣) (فقرة٢١)ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام المادة
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تاريخ ايداع الطلب:

18/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ادوية الحكمة ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Wadi Elseer-saleem Bin AL
Hareth, P.O.Box: 182400, 11118

المدينة/الشارع المنطقة الصناعية -سليم بن الحارث ،
ص.ب١١١١٨ ,١٨٢٤٠٠:
ص.ب  ١١١١٨ -١٨٢٤٠٠المدينة/الشارع
الصناعية -سليم بن الحارث
الصنف
١٧١٦٦٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر طبي يستخدم لعالج سرطان الدم الليمفاوي

18/08/2020

Date of

المنطقة
5

Applicant for
P.O.Box 182400 -11118 city/street Wadi
Correspondence
Elseer-saleem Bin AL Hareth
Trademark
171663
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical product used for the treatment of Leukemia
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hikma Pharmaceuticals
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Wadi Elseer-saleem Bin AL
Hareth, P.O.Box: 182400, 11118
Applicant for
P.O.Box 182400 -11118 city/street Wadi
Correspondence
Elseer-saleem Bin AL Hareth
Trademark
171664
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical product indicated in relapsing Remitting
Multiple sclerosis

18/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة ادوية الحكمةذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، سليم بن الحارث- الشارع المنطقة الصناعية/المدينة
١١١١٨ ,١٨٢٤٠٠:ب.ص
المنطقة
5

الشارع/ المدينة١١١١٨ -١٨٢٤٠٠ ب.ص
سليم بن الحارث- الصناعية
الصنف
١٧١٦٦٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضر طبي يستخدم لعالج التصلب النتعدد االنتكاسي السكوني

54

Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

18/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة ادوية الحكمةذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

Hikma Pharmaceuticals
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Wadi Elseer-saleem Bin AL
Hareth, P.O.Box: 182400, 11118

، سليم بن الحارث- الشارع المنطقة الصناعية/المدينة
١١١١٨ ,١٨٢٤٠٠:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 182400 -11118 city/street Wadi
Correspondence
Elseer-saleem Bin AL Hareth
Trademark
171666
Class
5

١١١١٨ -١٨٢٤٠٠ ب.المحامية مجد عادل القضاةص
سليم بن الحارث- الشارع المنطقة الصناعية/المدينة
الصنف
١٧١٦٦٦

Goods/Services
pharmaceutical product used for the treathment of unresectable
hepatocellular carcinoma and advanced renal cell

5

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضر طبي يستخدم لعالج سرطان الخاليا الكبدية والكلوية المتقدم

55

Date of

24/08/2020

24/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دار الدواء للتنمية واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩١ ,٩٣٦٤:ب. ص،  شارع وادي صقرة/ عمان

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

 شارع وادي صقرة/  عمان١١١٩١ -٩٣٦٤ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Dar Al Dawa Development
& Investment Co. Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Islam Abad Street - Al Salam
neighborhood- Tlaa Al Ali, P.O.Box: 9364,
11191
Applicant for
P.O.Box 9364 -11191 Islam Abad Street Correspondence
Al Salam neighborhood- Tlaa Al Ali
Trademark
171458
Class
5

Goods/Services
Anticoagulant drug ,drugs for medical purposes

5

الصنف

١٧١٤٥٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 دواء مضاد للتخثر, عقاقير لالستخدام الطبي
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Date of

10/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

10/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة ادوية الحكمة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

Hikma Pharmaceuticals
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address yader Wadi EL seer -saleem Bin AL Hareth
, P.O.Box: 182400, 11118

,١٨٢٤٠٠:ب. ص، سليم بن الحارث-المنطقة الصناعية
١١١١٨

Applicant for
P.O.Box 182400 -11118 yader Wadi EL
Correspondence
seer -saleem Bin AL Hareth
Trademark
171665
Class
5

سليم بن- المنطقة الصناعية١١١١٨ -١٨٢٤٠٠ ب.ص
الحارث
الصنف
١٧١٦٦٥

Goods/Services
pharmaceutical product used for the treatment of hormone
receptor (HR) -positive

5

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضر عالجي يستخدم في عالج سرطان الثدي الموضعي المتقدم والمنتشر
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Date of

13/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

caribou phamaaceutical
Development company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/mecca str, P.O.Box: 143080, 11814

Applicant for
P.O.Box 143080 -11814 amman/um othina
Correspondence
Trademark
171490
Class
5

Goods/Services
an anti-allergy medicine

5

الصنف

13/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة كاريبو للتطوير الدوائي

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨١٤ ,١٤٣٠٨٠:ب. ص، ش مكه/عمان

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

ام اذينه/ عمان١١٨١٤ -١٤٣٠٨٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٤٩٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دواء حساسيه
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تاريخ ايداع الطلب:

27/04/2020

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

إتش تي إس تنتي كيو جي إم بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
HTS tentiQ GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hinter der Schlagmuehle 1 63699
Kefenrod Germany

ھنتر دير سكالغمويھلي  ٦٣٦٩٩ ،١كيفنرود ،ألمانيا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٦٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مباني معدنية متنقلة؛ أوعية معدنية للتخزين أو النقل
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨ ١٣٨ ٦٦٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/١٥ :

الصنف

27/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

6

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171608
Class
6

Trademark

Goods/Services
Transportable buildings of metal; Metal containers for storage
or transport.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 662 138 018
Claim Date: 15/10/2019
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Metal Packaging Europe
Nationality
: BELGIUM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenue des Arts 41, 1040 Brussels,
Belgium

Goods/Services
Alloys of common metal; Boxes of common metal; Packaging
containers of metal; Foils of metal for wrapping and packaging;
caps and closures;cans; Containers of metal; closures, caps
and containers of metal

:تاريخ ايداع الطلب

ميتال باكاجينغ يوروب
بلجيكا
شركة اجنبية

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

 بلجيكا، بروكسل١٠٤٠ ،٤١ أفوني ديز أغ

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171586
Class
6

28/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
6

الصنف

١٧١٥٨٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سبائك من معادن غير نفيسة؛ صناديق من معادن غير نفيسة؛ حاويات معدنية للتعبئة؛ رقائق
 حاويات معدنية؛ أغطية و حاويات معدنية، معدنية للف والتغليف؛ علب واقفال
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Date of

01/09/2020

01/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عيسى خليل احمد سكارده
االردن
مؤسسة فردية
١١١٩٠ ,٩٢٧٩٨١:ب. ص، ابو علندا/عمان

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

ابو علندا/ عمان١١١٩٠ -٩٢٧٩٨١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٤٦٧

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
isa Khalil ahmad skardeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/abu alanda, P.O.Box: 927981,
11190
Applicant for
P.O.Box 927981 -11190 amman/abu
Correspondence
alanda
Trademark
171467
Class
7

Goods/Services
Acetylene cleaning apparatus, beaters electric, beating
machines, blenders electric for household Purposes, bread
Cutting machines, can Openers electric,carpet shampooing
machines and apparatus for electric,cleaning machines and
apparatus for,coffee grinders other than hand Operated,
compressors for refrigerators, corn husking machines
,crushers/grinders electric domestic, dishwashers, drills
electric hand,edible pastes machines for making,fruit presses
electric for household Purposes,grinders crushers electric for
household Purposes, kitchen machines electric, kneading
machines, knives electric, mangles, meat choppers machines,
mills for household Purposes other than hand operated, pepper
mills other than hand operated,sausage machines, vacuum
Cleaner bags,vacuum cleaner hoses, vacuum cleaners, vehicle
washing installations, washing machines,washing machines
laundry,water heaters part of machines, whisks electric for
household Purposes

7

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خالطات كھربائيه للالغراض,االت خفق,خفاقات كھربائيه, أجھزة تنظيف باالسيتيلين
االت واجھزة كھربائيه لغسل السجاد,فتاحات كھربائيه للعلب,االت تقطيع الخبز,المنزليه
االت تقشير للذره,  ضاغطات للتالجات,االت واجھزة تنظيف كھربائيه,بالشامبو
 االت تصنيع, مثاقب كھربائيه يدويه,غساالت صحون,مطاحن كھربائيه منزليه/مجارش,
مجارش/مطاحن,عصائر فواكه كھربائيه لالغراض المنزليه,العجائن الصالحه لالكل
سكاكين,  االت عجن,االت المطبخ الكھربائيه, كھربائيه لالغراض المنزليه
مطاحن,مطاحن لالغراض المنزليه ما عدا التي تدار باليد,(فرامات لحم )االت,معاصر,كھربائيه
خراطيم المكانس,اكياس المكانس الكھربائيه,االت تصنيع السجق,فلفل ما عدا التي تدار باليد
 سخانات ماء )اجزاء,غساالت لغسل المالبس,غساالت,معدات غسل المركبات,الكھربائيه
خفاقات كھربائيه لالغراض المنزليه,(االت
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تاريخ ايداع الطلب:

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد عبدالقادر حسن ابو حامده

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 Abdelqader
Hassan abuhamdeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/, P.O.Box: 7123, 11118

المدينة/الشارع عمان -ضاحية الياسمين  ،ص.ب,٧١٢٣:
١١١١٨
ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٣المدينة/الشارع عمان -ضاحية
الياسمين
الصنف
١٧١٤٤٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكاوي كھربائية للشعر

27/08/2020

Date of

8

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 city/street amman/
Correspondence
Trademark
171448
Class
8

Goods/Services
electric irons for straightening the hair
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تاريخ ايداع الطلب:

01/08/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة سانشي لألدوات الكھربائية المحدودة

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

سودان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Sanchi for Electrical
Appliances Co., Ltd.

شارع الحرية ،تقاطع البلدية ،بناية سال سابقا ،الخرطوم،
السودان
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
١٧١٥٦٣

01/08/2019

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة إنذار صوتية ،محوالت كھربائية ،أجراس إنذار كھربائية ،أجھزة إنذار ،بطاريات
أنود /بطاريات ذات جھد عالي ،أجھزة إنذار ضد السرقة ،أجھزة تعليم سمعية وبصرية،
أجھزة وزن ،أجھزة تعليم سمعية وبصرية ،أجھزة وزن ،بطاريات كھربائية
للمركبات/مراكم كھربائية للمركبات ،بطاريات لإلضاءة ،بطاريات كھربائية ،كبالت
كھربائية ،آالت حاسبة ،آالت تسجيل النقد ،مفاتيح خاليا ]كھرباء[  /مخفضات
]كھربائية[ ،أدوات إقفال الدارات الكھربائية ،مفاتيح قطع الدارات الكھربائية ،كبالت
متحدة المحور ،ملفات كھربائية ،آليات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد ،مجمّعات
كھربائية ،أجھزة كھربائية لِتبديل التيار الكھربائي ،مب ِّدالت التيار الكھربائي،برامج
كمبيوتر مسجلة ،أجھزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[،
أجزاء الكمبيوتر ،أجھزة كمبيوتر ،موصالت كھربائية ،وصالت للخطوط الكھربائية،
محوالت كھربائية،
وصالت ]كھربائية[ ،مالمسات كھربائية ،لوحات تحكم ]كھربائية[ّ ،
أسالك نحاس معزولة ،ھواتف السلكية ،قارنات كھربائية /وصالت كھربائية ،أغطية
مقومات التيار الكھربائي ،أجھزة معالجة البيانات ،كواشف،
للمخارج الكھربائيةّ ،
إطارات صور رقمية ،أنابيب تفريغ كھربائية ما عدا المستخدمة لإلضاءة ،صناديق
توزيع ]كھربائية[ ،لوحات توزيع ]كھربائية[ ،وحدات توزيع ]كھربائية[ ،أجراس
كھربائية لألبواب ،أنابيب ]كھربائية[ ،مواسير أسالك كھربائية ،مواد مصادر الكھرباء
الرئيسية ]أسالك وكبالت[ ،أجھزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات ،بطاقات
بيانية إلكترونية للبضائع ،لوحات إعالنات إلكترونية ،أجھزة كمبيوتر ،مكثفات،
موصالت كھربائية ،وصالت للخطوط الكھربائية ،وصالت ]كھربائية[ ،لوحات تحكم
محوالت كھربائية ،أسالك نحاس معزولة ،ھواتف السلكية ،عدادات /
]كھربائية[ّ ،
مقومات التيار
أجھزة قياس ،أغطية للمخارج الكھربائية ،أغطية للھواتف الذكيةّ ،
الكھربائي ،مصابيح للغرف المظلمة ]للتصوير الفوتوغرافي[ ،أنظمة الكترونية للتحكم
بالوصول ألبواب متشابكة ،سبّورات بيضاء تفاعلية إلكترونية ،سالسل مفاتيح إلكترونية
بوصفھا أجھزة تحكم عن بعد ،بطاقات الدخول االلكترونية ،مُعادِالت ]أجھزة صوتية[،
أجھزة إطفاء الحريق ،مصابيح ومّاضة ]للتصوير الفوتوغرافي[ ،خيوط تمييز لألسالك
الكھربائية ،أغلفة تمييز لألسالك الكھربائية ،أجھزة كھربائية لإلشعال عن بعد ،دارات
متكاملة ،أقفال كھربائية ،صناديق توصيل ]كھربائية[ُ ،ج َلبْ توصيل للكبالت الكھربائية،
أجھزة ومعدات إنقاذ ،كوابح إضاءة ،وسائط تخزين بيانات مغناطيسية ،مشفرِّ ات
مغناطيسية ،أجھزة قياس ،أدوات قياس كھربائية ،أدوات قياس ،بطاقات ذاكرة ألجھزة
ألعاب الفيديو ،أجھزة مراقبة كھربائية ،شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[ ،برامج مراقبة
]برامج كمبيوتر[ ،أجھزة وأدوات مالحية ،أدوات مالحية ،ثقوب مراقبة ]عدسات مكبرة[
لألبواب ،صفائح للبطاريات ،حاسبات جيب ،طابعات تستخدم مع أجھزة الكمبيوتر،
معالجات ]وحدات معالجة مركزية[ /وحدات معالجة مركزية ]معالجات[ ،شاشات عرض،
أزرار ك ّباسة لألجراس ،ھواتف السلكية ،أجھزة تنظيم كھربائيةُ ،رحـِّالت كھربائية،
منشآت كھربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ،أجھزة تحكم عن بعد ،مقاومات
كھربائية ،أجھزة تنفس لترشيح الھواء ،إشارات ضوئية أو آلية للطرق ،أجھزة مالحية
لألقمار الصناعية ،شبه موصالت ،أغلفة للكبالت الكھربائية ،أجراس إشارة ،فوانيس
إشارة ،إشارات مضيئة أو آلية ،إشارات آلية ،إشارات ضوئية ،قوابس ومآخذ وأدوات
توصيل أخرى ]وصالت كھربائية[ ،بطاريات شمسية ،ألواح شمسية إلنتاج الكھرباء،
أجھزة نقل الصوت ،أجھزة تسجيل الصوت ،أجھزة نسخ الصوت ،منظمات إضاءة
المسرح ،كبالت تشغيل للمحركات ،لوحات مفاتيح كھربائية ،صناديق مفاتيح

9

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SUDAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hureya Street, Municipality
Intersection, Old Sala Bldg., Khartoum,
Sudan
Applicant for
SMAS Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
Trademark
171563
Class
9

Goods/Services
electrical adapters, alarm bells, electric, alarms, anode
batteries / high tension batteries, anti-theft warning apparatus,
audiovisual teaching apparatus, balancing apparatus,
audiovisual teaching apparatus, balancing apparatus, batteries,
electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles,
batteries for lighting, batteries, electric, cables, electric,
calculating machines, cash registers, cell switches [electricity] /
reducers [electricity], circuit closers, circuit breakers, coaxial
cables, coils, electric, mechanisms for coin-operated apparatus,
collectors, electric, electric apparatus for commutation,
commutators, computer programmes [programs], recorded,
computer peripheral devices, computer programs
[downloadable software], computer hardware, computers,
conductors, electric, connections for electric lines, connectors
[electricity], contacts, electric, control panels [electricity],
converters, electric, copper wire, insulated, cordless
telephones, couplings, electric / connections, electric, covers for
electric outlets, current rectifiers, data processing apparatus,
detectors, digital photo frames, discharge tubes, electric, other
than for lighting, distribution boxes [electricity], distribution
boards [electricity], distribution consoles [electricity], electric
door bells, ducts [electricity], electricity conduits, materials for
electricity mains [wires, cables], electro-dynamic apparatus for
the remote control of signals, electronic tags for goods,
electronic notice boards, computers, condensers [capacitors],
conductors, electric, connections for electric lines, connectors
[electricity], control panels [electricity], converters, electric,
copper wire, insulated, cordless telephones, counters / meters,
covers for electric outlets, covers for smartphones, current
rectifiers, darkroom lamps [photography], electronic access
control systems for interlocking doors, electronic interactive
whiteboards, electronic key fobs being remote control
apparatus, encoded key cards, equalizers [audio apparatus],
fire extinguishing apparatus, flash-bulbs [photography],
identification threads for electric wires, identification sheaths
for electric wires, igniting apparatus, electric, for igniting at a
distance / electric apparatus for remote ignition, integrated
circuits, locks, electric, junction boxes [electricity], junction
sleeves for electric cables, life saving apparatus and equipment,
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lighting ballasts, magnetic data media, magnetic encoders,
measuring apparatus, measuring devices, electric, measuring
instruments, memory cards for video game machines,
monitoring apparatus, electric, monitors [computer hardware],
monitors [computer programs], nautical apparatus and
instruments, navigational instruments, peepholes [magnifying
lenses] for doors, plates for batteries, pocket calculators,
printers for use with computers, processors [central processing
units] / central processing units [processors], projection
screens, push buttons for bells, radiotelephony sets, regulating
apparatus, electric, relays, electric, electric installations for the
remote control of industrial operations, remote control
apparatus*, resistances, electric, respirators for filtering air,
road signs, luminous or mechanical, satellite navigational
apparatus, semi-conductors, sheaths for electric cables, signal
bells, signal lanterns, signals, luminous or mechanical,
mechanical signs, signs, luminous, sockets, plugs and other
contacts [electric connections], solar batteries, solar panels for
the production of electricity, sound transmitting apparatus,
sound recording apparatus, sound reproduction apparatus,
stage lighting regulators, starter cables for motors,
switchboards, switchboxes [electricity], switches, electric,
taximeters, telephone wires, telerupters, terminals [electricity],
theft prevention installations, electric, time switches,
automatic, transformers [electricity], transistors [electronic],
transmitters [telecommunication], transmitting sets
[telecommunication], transponders, video baby monitors,
videotapes, viewfinders, photographic, wire connectors
[electricity], wires, electric

 قواطع للتيار، أسالك ھواتف، عدادات سيارات األجرة، مفاتيح كھربائية،[]كھربائية
 مفاتيح، أجھزة كھربائية لمنع السرقة،[ طرفيات توصيل ]كھربائية،الكھربائي عن بُعد
 مرسِ الت ]لإلتصال،[ ترانزستورات ]إلكترونية،[ محوالت ]كھربائية،زمنية أتوماتيكية
 أجھزة مراقبة، أجھزة استقبال وإرسال،[ أجھزة إرسال ]لإلتصال عن بُعد،[عن بُعد
 موصالت أسالك، عدسات كاميرا فوتوغرافية، أشرطة فيديو،األطفال بالفيديو
. أسالك كھربائية،[]كھربائية
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تاريخ ايداع الطلب:

01/08/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة سانشي لألدوات الكھربائية المحدودة

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

سودان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Sanchi for Electrical
Appliances Co., Ltd.

Applicant for
Correspondence

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة إنذار صوتية ،محوالت كھربائية ،أجراس إنذار كھربائية ،أجھزة إنذار،
بطاريات أنود /بطاريات ذات جھد عالي ،أجھزة إنذار ضد السرقة ،أجھزة تعليم سمعية
وبصرية ،أجھزة وزن ،أجھزة تعليم سمعية وبصرية ،أجھزة وزن ،بطاريات كھربائية
للمركبات/مراكم كھربائية للمركبات ،بطاريات لإلضاءة ،بطاريات كھربائية ،كبالت
كھربائية ،آالت حاسبة ،آالت تسجيل النقد ،مفاتيح خاليا ]كھرباء[  /مخفضات
]كھربائية[ ،أدوات إقفال الدارات الكھربائية ،مفاتيح قطع الدارات الكھربائية ،كبالت
متحدة المحور ،ملفات كھربائية ،آليات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد ،مجمّعات
كھربائية ،أجھزة كھربائية لِتبديل التيار الكھربائي ،مب ِّدالت التيار الكھربائي،برامج
كمبيوتر مسجلة ،أجھزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[،
أجزاء الكمبيوتر ،أجھزة كمبيوتر ،موصالت كھربائية ،وصالت للخطوط الكھربائية،
محوالت كھربائية،
وصالت ]كھربائية[ ،مالمسات كھربائية ،لوحات تحكم ]كھربائية[ّ ،
أسالك نحاس معزولة ،ھواتف السلكية ،قارنات كھربائية /وصالت كھربائية ،أغطية
مقومات التيار الكھربائي ،أجھزة معالجة البيانات ،كواشف،
للمخارج الكھربائيةّ ،
إطارات صور رقمية ،أنابيب تفريغ كھربائية ما عدا المستخدمة لإلضاءة ،صناديق
توزيع ]كھربائية[ ،لوحات توزيع ]كھربائية[ ،وحدات توزيع ]كھربائية[ ،أجراس
كھربائية لألبواب ،أنابيب ]كھربائية[ ،مواسير أسالك كھربائية ،مواد مصادر الكھرباء
الرئيسية ]أسالك وكبالت[ ،أجھزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات ،بطاقات
بيانية إلكترونية للبضائع ،لوحات إعالنات إلكترونية ،أجھزة كمبيوتر ،مكثفات،
موصالت كھربائية ،وصالت للخطوط الكھربائية ،وصالت ]كھربائية[ ،لوحات تحكم
محوالت كھربائية ،أسالك نحاس معزولة ،ھواتف السلكية ،عدادات /
]كھربائية[ّ ،
مقومات التيار
أجھزة قياس ،أغطية للمخارج الكھربائية ،أغطية للھواتف الذكيةّ ،
الكھربائي ،مصابيح للغرف المظلمة ]للتصوير الفوتوغرافي[ ،أنظمة الكترونية للتحكم
بالوصول ألبواب متشابكة ،سبّورات بيضاء تفاعلية إلكترونية ،سالسل مفاتيح
إلكترونية بوصفھا أجھزة تحكم عن بعد ،بطاقات الدخول االلكترونية ،مُعادِالت ]أجھزة
صوتية[ ،أجھزة إطفاء الحريق ،مصابيح ومّاضة ]للتصوير الفوتوغرافي[ ،خيوط
تمييز لألسالك الكھربائية ،أغلفة تمييز لألسالك الكھربائية ،أجھزة كھربائية لإلشعال
عن بعد ،دارات متكاملة ،أقفال كھربائية ،صناديق توصيل ]كھربائية[ُ ،ج َلبْ توصيل
للكبالت الكھربائية ،أجھزة ومعدات إنقاذ ،كوابح إضاءة ،وسائط تخزين بيانات
مغناطيسية ،مشفرِّ ات مغناطيسية ،أجھزة قياس ،أدوات قياس كھربائية ،أدوات قياس،
بطاقات ذاكرة ألجھزة ألعاب الفيديو ،أجھزة مراقبة كھربائية ،شاشات عرض ]أجزاء
كمبيوتر[ ،برامج مراقبة ]برامج كمبيوتر[ ،أجھزة وأدوات مالحية ،أدوات مالحية،
ثقوب مراقبة ]عدسات مكبرة[ لألبواب ،صفائح للبطاريات ،حاسبات جيب ،طابعات
تستخدم مع أجھزة الكمبيوتر ،معالجات ]وحدات معالجة مركزية[ /وحدات معالجة
مركزية ]معالجات[ ،شاشات عرض ،أزرار ك ّباسة لألجراس ،ھواتف السلكية ،أجھزة
تنظيم كھربائيةُ ،رحـِّالت كھربائية ،منشآت كھربائية للتحكم عن بعد بالعمليات
الصناعية ،أجھزة تحكم عن بعد ،مقاومات كھربائية ،أجھزة تنفس لترشيح الھواء،

Applicant Name:

Nationality
: SUDAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hureya Street, Municipality
Intersection, Old Sala Bldg., Khartoum,
Sudan

شارع الحرية ،تقاطع البلدية ،بناية سال سابقا ،الخرطوم،
السودان

١٧١٥٦٤

01/08/2019

Date of

9

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
171564
Class
9

Trademark

Goods/Services

electrical adapters, alarm bells, electric, alarms, anode
batteries / high tension batteries, anti-theft warning
apparatus, audiovisual teaching apparatus, balancing
apparatus, audiovisual teaching apparatus, balancing
apparatus, batteries, electric, for vehicles / accumulators,
electric, for vehicles, batteries for lighting, batteries, electric,
cables, electric, calculating machines, cash registers, cell
switches [electricity] / reducers [electricity], circuit closers,
circuit breakers, coaxial cables, coils, electric, mechanisms
for coin-operated apparatus, collectors, electric, electric
apparatus for commutation, commutators, computer
programmes [programs], recorded, computer peripheral
devices, computer programs [downloadable software],
computer hardware, computers, conductors, electric,
connections for electric lines, connectors [electricity],
contacts, electric, control panels [electricity], converters,
electric, copper wire, insulated, cordless telephones,
couplings, electric / connections, electric, covers for electric
outlets, current rectifiers, data processing apparatus,
detectors, digital photo frames, discharge tubes, electric,
other than for lighting, distribution boxes [electricity],
distribution boards [electricity], distribution consoles
[electricity], electric door bells, ducts [electricity], electricity
conduits, materials for electricity mains [wires, cables],
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals,
electronic tags for goods, electronic notice boards,
computers, condensers [capacitors], conductors, electric,
connections for electric lines, connectors [electricity], control
panels [electricity], converters, electric, copper wire,
insulated, cordless telephones, counters / meters, covers for
electric outlets, covers for smartphones, current rectifiers,
darkroom lamps [photography], electronic access control
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systems for interlocking doors, electronic interactive
whiteboards, electronic key fobs being remote control
apparatus, encoded key cards, equalizers [audio apparatus],
fire extinguishing apparatus, flash-bulbs [photography],
identification threads for electric wires, identification sheaths
for electric wires, igniting apparatus, electric, for igniting at a
distance / electric apparatus for remote ignition, integrated
circuits, locks, electric, junction boxes [electricity], junction
sleeves for electric cables, life saving apparatus and
equipment, lighting ballasts, magnetic data media, magnetic
encoders, measuring apparatus, measuring devices, electric,
measuring instruments, memory cards for video game
machines, monitoring apparatus, electric, monitors
[computer hardware], monitors [computer programs],
nautical apparatus and instruments, navigational
instruments, peepholes [magnifying lenses] for doors, plates
for batteries, pocket calculators, printers for use with
computers, processors [central processing units] / central
processing units [processors], projection screens, push
buttons for bells, radiotelephony sets, regulating apparatus,
electric, relays, electric, electric installations for the remote
control of industrial operations, remote control apparatus*,
resistances, electric, respirators for filtering air, road signs,
luminous or mechanical, satellite navigational apparatus,
semi-conductors, sheaths for electric cables, signal bells,
signal lanterns, signals, luminous or mechanical, mechanical
signs, signs, luminous, sockets, plugs and other contacts
[electric connections], solar batteries, solar panels for the
production of electricity, sound transmitting apparatus,
sound recording apparatus, sound reproduction apparatus,
stage lighting regulators, starter cables for motors,
switchboards, switchboxes [electricity], switches, electric,
taximeters, telephone wires, telerupters, terminals
[electricity], theft prevention installations, electric, time
switches, automatic, transformers [electricity], transistors
[electronic], transmitters [telecommunication], transmitting
sets [telecommunication], transponders, video baby
monitors, videotapes, viewfinders, photographic, wire
connectors [electricity], wires, electric

، شبه موصالت، أجھزة مالحية لألقمار الصناعية،إشارات ضوئية أو آلية للطرق
، إشارات مضيئة أو آلية، فوانيس إشارة، أجراس إشارة،أغلفة للكبالت الكھربائية
 قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى ]وصالت، إشارات ضوئية،إشارات آلية
، أجھزة نقل الصوت، ألواح شمسية إلنتاج الكھرباء، بطاريات شمسية،[كھربائية
 كبالت تشغيل، منظمات إضاءة المسرح، أجھزة نسخ الصوت،أجھزة تسجيل الصوت
، مفاتيح كھربائية،[ صناديق مفاتيح ]كھربائية، لوحات مفاتيح كھربائية،للمحركات
 طرفيات، قواطع للتيار الكھربائي عن بُعد، أسالك ھواتف،عدادات سيارات األجرة
 محوالت، مفاتيح زمنية أتوماتيكية، أجھزة كھربائية لمنع السرقة،[توصيل ]كھربائية
 أجھزة إرسال،[ مرسِ الت ]لإلتصال عن بُعد،[ ترانزستورات ]إلكترونية،[]كھربائية
 أشرطة، أجھزة مراقبة األطفال بالفيديو، أجھزة استقبال وإرسال،[]لإلتصال عن بُعد
. أسالك كھربائية،[ موصالت أسالك ]كھربائية، عدسات كاميرا فوتوغرافية،فيديو
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تاريخ ايداع الطلب:

24/12/2019

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

سمول كوسيتشين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٥٠تايس بوليفارد ،.سويت  ٣٤٠وودكليف ليك ،نيو جيرسي
 ،٠٧٦٧٧الواليات المتحدة األمريكية.
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٦١١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الميكروفونات ،سماعات الصوت ،سماعات الصوت الذكية ،مكبرات الصوت ،مضخمات
الصوت ،أجھزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت وبالتحديد سماعات الصوت
ومضخمات الصوت وأجھزة اإلستقبال ومشغالت األقراص المدمجة ومشغالت ملفات
 ٣MPوأجھزة تدفق الصوت والفيديو والتلفزيون ومشغالت أشرطة الفيديو ومشغالت
أقراص الفيديو المدمجة ) (DVDأو مسجالت الفيديو الرقمية ،علب حماية وأغطية
لسماعات الصوت وسماعات الصوت الذكية ومضخمات الصوت ومكبرات الصوت
ومكبرات الصوت وسماعات الرأس وسماعات األذن ،برامج تطبيقات الحاسوب ألجھزة
الھاتف النقال والحواسيب اللوحية وغيرھا من األجھزة النقالة وبالتحديد البرامج للتحكم
باالجھزة التي تعزز وتضخم األصوات المحيطة واخفاء الصوت )الضجيج( ،البرامج
لتحديث مكبرات الصوت الالسلكية ومضخمات الصوت وسماعات الرأس وسماعات
األذن ،الكابالت اإللكترونية وبالتحديد كابالت الصوت ووصالت الكابالت ،الموسيقى
المسجلة مسبقا وبالتحديد التحميالت الرقمية ،أنظمة مكبرات الصوت ،معالجات الطاقة
الكھربائية وبالتحديد مضخمات الصوت التي تعمل على الطاقة ،أنظمة التحويل الصوتية
إلعادة إستنطاق الصوت ،المثبتات ووحدات التثبيت الخاصة بسماعات الصوت
ومضخمات الصوت ،القاعدات الخاصة بمكبرات الصوت ومضخمات الصوت ،أنظمة
الترفيه المنزلي المؤلفة من مشغالت الموسيقى الرقمية ووحدات التحكم بالموسيقى
الرقمية ومكبرات الصوت ووحدات التحكم الالسلكية المحمولة باليد ،معدات الصوت
والمسرح المنزلي وبالتحديد الستيريو ومكبرات الصوت وسماعات الصوت ومضخمات
الصوت والمعادالت )الموازنات( والتحويالت وحافظات مكبرات الصوت ومشغالت
األقراص المدمجة وأجھزة التحكم عن بعد وأجھزة معالجة الصوت والفيديو أجھزة تنغيم
الصوت والفيديو والشاشات البلورية السائلة ووحدات شاشات العرض البالزمية مع
إمكانية نقل إشارات الفيديو و/او الصوت السلكياً ،سماعات الراس ،سماعات األذن،
السماعات للھواتف النقالة أو المحمولة ،سماعات الرأس الشخصية لإلستخدام مع
أنظمة تحويل الصوت ،سماعات األذن الشخصية لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصوت،
ملحقات سماعات الرأس وبالتحديد وسائد سماعة الرأس ولبادات سماعة الرأس وحبال
تمديد سماعة الرأس ،ملحقات سماعات األذن وبالتحديد وسائد السماعات ولبادات
السماعات وحبال تمديد السماعة ،معيدات الشبكة الالسلكية ،موسع الشبكة الالسلكية،
برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت تطوير
قوائم تشغيل فردية تنشئ خالصات صوتية مخصصة وتحدد المحتوى الصوتي المفضل
وتعطي توصيات وتشارك المحتوى الصوتي ،برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب
التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت البحث عن المحتوى الصوتي والبيانات عبر
منصات متعددة ،برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية إلنشاء ومشاركة قوائم
التشغيل وقوائم األغاني ،برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتقييم األغاني
واأللبومات والفنانين وقوائم التشغيل وقوائم األغاني والتوصية بھا ،برامج الحاسوب
وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتتبع ومشاركة األغاني والفنانين واأللبومات المفضلة، ،
برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية للبحث في قواعد البيانات المتضمنة ملفات
الصوت والوسائط المتعددة.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٧٨٠٨٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٣ :

9

24/12/2019

Date of

Applicant Name:
Small Question LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 50 Tice Blvd., Suite 340, Woodcliff Lake,
New Jersey 07677, United States of
America
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
171611
Class
9

Goods/Services
;Microphones; speakers; smart speakers; audio speakers
amplifiers; remote controls for audio or video products, namely,
audio speakers, amplifiers, receivers, CD players, MP3 players,
audio or video streaming devices, televisions, videocassette
players, DVD players, or digital video recorders; protective cases
and covers for speakers, smart speakers, audio speakers,
;loudspeakers, amplifiers and headphones and earphones
computer application software for mobile phones, tablets or other
mobile devices, namely, software for controlling devices that
enhance or amplify ambient sounds or mask noise; software for
updating wireless speakers, amplifiers, headphones and
earphones; electronic cables, namely, audio cables and cable
;connectors; prerecorded music, namely, digital downloads
loudspeaker systems; electrical power processors-namely, power
;amplifiers; acoustical transducer systems for reproducing sound
mounts and mounting brackets adapted for audio speakers and
amplifiers; stands adapted for audio speakers and amplifiers; home
entertainment systems comprised of digital music players, digital
music controllers, speakers, amplifiers, and wireless handheld
controllers; audio and home theater equipment, namely, stereos,
loudspeakers, audio speakers, amplifiers, equalizers, crossovers,
speaker housings, CD players, remote controls, audio and video
processors, audio video tuners, liquid crystal displays, plasma
display panels with the capability to wirelessly transmit audio
and/or video signals; headphones; earphones; headsets for cellular
or mobile phones; personal headphones for use with sound
transmitting systems; personal earphones for use with sound
transmitting systems; headphone accessories, namely, headphone
;cushions, headphone pads, and headphone extension cords
earphone accessories, namely, earphone cushions, earphone pads,
;and earphone extension cords; wireless network repeaters
wireless network extenders; computer hardware and software that
enables Internet users to develop individual playlists that create
personalized audio feeds, designate favorite audio content, make
recommendations, and share audio content; computer hardware
and software that enables Internet users to search for audio content
and data across multiple platforms; computer hardware and
software for creating and sharing playlists and song lists; computer
hardware and software for reviewing and recommending songs,
albums, artists, playlists and song lists; computer hardware and
software for tracking and sharing favorite songs, albums, and
artists; computer hardware and software for searching databases
featuring audio and multimedia files
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78088
Claim Date: 03/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

28/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة النجم الماسي لتجارة االجھزة الكھربائية

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

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

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٠ -٣٥٢٧٩عمان  /شارع سليمان النابلسي

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٨٠

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

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

28/01/2020

Date of

Applicant Name:

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

9

Applicant for
P.O.Box 35279 -11180 AMMAN Suleiman
Correspondence
Nabulsi st
Trademark
171380
Class
9

Goods/Services
Camcorders,Compact disc players,Computers, Computers
(Printers for use with -),Disk drives for computers,DVD
players,Headphones, Laptop computers, Loudspeakers,
Monitors [computer nardware],Portable media players,Portable
— telephones,Printers for use with computers,Stereos (Personal
),Television apparatus,Video recorders,Video screens
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

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
Applicant for
SMAS Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
Trademark
171609
Class
9

02/02/2020

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

Goods/Services
Microphones; speakers; smart speakers; audio speakers; amplifiers;
remote controls for audio or video products, namely, audio speakers,
amplifiers, receivers, CD players, MP3 players, audio or video streaming
devices, televisions, videocassette players, DVD players, or digital video
recorders; protective cases and covers for speakers, smart speakers,
audio speakers, loudspeakers, amplifiers and headphones and
earphones; computer application software for mobile phones, tablets or
other mobile devices, namely, software for controlling devices that
enhance or amplify ambient sounds or mask noise; software for
updating wireless speakers, amplifiers, headphones and earphones;
electronic cables, namely, audio cables and cable connectors;
prerecorded music, namely, digital downloads; loudspeaker systems;
electrical power processors-namely, power amplifiers; acoustical
transducer systems for reproducing sound; mounts and mounting
brackets adapted for audio speakers and amplifiers; stands adapted for
audio speakers and amplifiers; home entertainment systems comprised
of digital music players, digital music controllers, speakers, amplifiers,
and wireless handheld controllers; audio and home theater equipment,
namely, stereos, loudspeakers, audio speakers, amplifiers, equalizers,
crossovers, speaker housings, CD players, remote controls, audio and
video processors, audio video tuners, liquid crystal displays, plasma
display panels with the capability to wirelessly transmit audio and/or
video signals; headphones; earphones; headsets for cellular or mobile
phones; personal headphones for use with sound transmitting systems;
personal earphones for use with sound transmitting systems;
headphone accessories, namely, headphone cushions, headphone
pads, and headphone extension cords; earphone accessories, namely,
earphone cushions, earphone pads, and earphone extension cords;
wireless network repeaters; wireless network extenders; computer
hardware and software that enables Internet users to develop individual
playlists that create personalized audio feeds, designate favorite audio
content, make recommendations, and share audio content; computer
hardware and software that enables Internet users to search for audio
content and data across multiple platforms; computer hardware and
software for creating and sharing playlists and song lists; computer
hardware and software for reviewing and recommending songs, albums,
artists, playlists and song lists; computer hardware and software for
tracking and sharing favorite songs, albums, and artists; computer
hardware and software for searching databases featuring audio and
multimedia files
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78344
Claim Date: 02/08/2019

الصنف

١٧١٦٠٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مكبرات الصوت، سماعات الصوت الذكية، سماعات الصوت،الميكروفونات
 أجھزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت وبالتحديد،مضخمات الصوت
سماعات الصوت ومضخمات الصوت وأجھزة اإلستقبال ومشغالت األقراص
 وأجھزة تدفق الصوت والفيديو والتلفزيون٣MP المدمجة ومشغالت ملفات
( أوDVD) ومشغالت أشرطة الفيديو ومشغالت أقراص الفيديو المدمجة
 علب حماية وأغطية لسماعات الصوت وسماعات،مسجالت الفيديو الرقمية
الصوت الذكية ومضخمات الصوت ومكبرات الصوت ومكبرات الصوت وسماعات
 برامج تطبيقات الحاسوب ألجھزة الھاتف النقال،الرأس وسماعات األذن
والحواسيب اللوحية وغيرھا من األجھزة النقالة وبالتحديد البرامج للتحكم
،(باالجھزة التي تعزز وتضخم األصوات المحيطة واخفاء الصوت )الضجيج
البرامج لتحديث مكبرات الصوت الالسلكية ومضخمات الصوت وسماعات الرأس
 الكابالت اإللكترونية وبالتحديد كابالت الصوت ووصالت،وسماعات األذن
 أنظمة مكبرات، الموسيقى المسجلة مسبقا وبالتحديد التحميالت الرقمية،الكابالت
 معالجات الطاقة الكھربائية وبالتحديد مضخمات الصوت التي تعمل على،الصوت
 المثبتات ووحدات، أنظمة التحويل الصوتية إلعادة إستنطاق الصوت،الطاقة
 القاعدات الخاصة،التثبيت الخاصة بسماعات الصوت ومضخمات الصوت
 أنظمة الترفيه المنزلي المؤلفة من،بمكبرات الصوت ومضخمات الصوت
مشغالت الموسيقى الرقمية ووحدات التحكم بالموسيقى الرقمية ومكبرات الصوت
 معدات الصوت والمسرح المنزلي،ووحدات التحكم الالسلكية المحمولة باليد
وبالتحديد الستيريو ومكبرات الصوت وسماعات الصوت ومضخمات الصوت
والمعادالت )الموازنات( والتحويالت وحافظات مكبرات الصوت ومشغالت
األقراص المدمجة وأجھزة التحكم عن بعد وأجھزة معالجة الصوت والفيديو
أجھزة تنغيم الصوت والفيديو والشاشات البلورية السائلة ووحدات شاشات
 سماعات،ًاو الصوت السلكيا/العرض البالزمية مع إمكانية نقل إشارات الفيديو و
 سماعات، السماعات للھواتف النقالة أو المحمولة، سماعات األذن،الراس
 سماعات األذن الشخصية،الرأس الشخصية لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصوت
 ملحقات سماعات الرأس وبالتحديد وسائد،لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصوت
 ملحقات،سماعة الرأس ولبادات سماعة الرأس وحبال تمديد سماعة الرأس
سماعات األذن وبالتحديد وسائد السماعات ولبادات السماعات وحبال تمديد
 برامج الحاسوب، موسع الشبكة الالسلكية، معيدات الشبكة الالسلكية،السماعة
وأجزاء الحاسوب التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت تطوير قوائم تشغيل
فردية تنشئ خالصات صوتية مخصصة وتحدد المحتوى الصوتي المفضل وتعطي
 برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب،توصيات وتشارك المحتوى الصوتي
التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت البحث عن المحتوى الصوتي والبيانات
 برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية إلنشاء،عبر منصات متعددة
 برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب،ومشاركة قوائم التشغيل وقوائم األغاني
التشغيلية لتقييم األغاني واأللبومات والفنانين وقوائم التشغيل وقوائم األغاني
 برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتتبع ومشاركة،والتوصية بھا
 برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب، ،األغاني والفنانين واأللبومات المفضلة
.التشغيلية للبحث في قواعد البيانات المتضمنة ملفات الصوت والوسائط المتعددة
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٣٤٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/٠٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MODERN 60S LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 13894 South Bangerter Parkway, Suite 200
Draper, Utah 84020, United States of
America
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
171596
Class
9

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس ال ال سي60 موديرن
امريكا
شركة اجنبية

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

 اوتاه، درابير،٢٠٠  جناح، جنوب بانغيرتير باركواى١٣٨٩٤
. الواليات المتحدة االمريكية،٨٤٠٢٠
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
9

Goods/Services
Scientific, research, navigation, surveying, photographic,
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling,
detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or
use of electricity; apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing or processing sound, images or data; scientific apparatus
and instruments, namely, computer hardware, computer peripherals,
audio players and recorders, media players and recorders, handheld
digital electronic devices, wireless controllers, remote control devices,
stand-alone voice controlled information devices, stand-alone voice
controlled personal assistant device, home automation control devices,
and power adapters; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; calculating machines, data processing
equipment, computers; computer software; mobile devices for displaying
data and video; wearable computer hardware and wearable computer
peripherals; cameras; eyewear; eyewear accessories; eyewear cases;
glasses; smartglasses; digital cameras; digital video cameras; video
recorders; computer hardware and peripherals for remotely accessing,
capturing, transmitting and displaying pictures, video, audio and data;
downloadable computer software and software applications for use in
uploading, downloading, capturing, editing, storing, distributing and
sharing photographic and video content and other digital data via global
and local computer networks and via mobile devices; computer software
for accessing and transmitting data and content among consumer
electronics devices and displays; optical lenses; sunglass lenses;
eyeglass lenses; lenses for cameras; cases for spectacles, for pince-nez,
and for contact lenses; contact lenses; 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.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78548
Claim Date: 02/09/2019

الصنف

١٧١٥٩٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح األراضي واألجھزة والعدد
الفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية واألجھزة والعدد الخاصة بعمليات
الوزن والقياس وإعطاء اإلشارات والفحص والتفتيش واإلنقاذ وأجھزة وأدوات
 أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم،التعليم
 أجھزة ومعدات لتسجيل أو نقل أو استنساخ الصوت أو،بالطاقة الكھربائية
 االجھزة والمعدات العلمية وبالتحديد أجزاء الحاسوب الطرفية وأجزاء،الصور
الحاسوب الطرفية والمشغالت والمسجالت الصوتية ومشغالت ومسجالت
الوسائط واالجھزة االلكترونية الرقمية المحمولة باليد ووحدات التحكم
الالسلكية وأجھزة التحكم عن بعد وأجھزة المعلومات القائمة بذاتھا والتي تعمل
باالوامر الصوتية وأجھزة المساعدة الشخصية القائمة بذاتھا والتي تعمل
،باالوامر الصوتية وأجھزة التحكم بالتشغيل اآللي المنزلي ومحوالت الطاقة
، اآلالت الحاسبة،األجھزة لتسجيل أو نقل أو استنساخ الصوت أو الصور
 األجھزة النقالة، برامج الحاسوب، الحواسيب،معدات معالجة البيانات
 أجزاء الحاسوب التشغيلية القابلة لالرتداء،والمتحركة لعرض البيانات والفيديو
، االت التصوير،واالجھزة الطرفية الخاصة بالحواسيب القابلة لالرتداء
 النظارات، النظارات الطبية، علب النظارات، اكسسوارات النظارات،النظارات
 أجزاء الحاسوب التشغيلية، مسجالت الفيديو، آالت التصوير الرقمية،الذكية
واالجھزة الطرفية للوصول عن بعد والتقاط وارسال وعرض الصور والفيديو
 برامج الحاسوب القابلة للتنزيل وتطبيقات البرامج،والصوت والبيانات
لالستخدام في تحميل والتقاط وتعديل وحفظ وتوزيع ومشاركة محتويات
التصوير والفيديو وغير من البيانات الرقمية عبرشبكات حاسوب محلية
 برامج الحاسوب للوصول،وعالمية وعبر أجھزة الھاتف المتحرك والنقال
وارسال البيانات والمحتويات بين األجھزة االلكترونية االستھالكية وشاشات
، عدسات نظارات النظر، عدسات نظارات الشمس، العدسات الطبية،العرض
 علب للنظارات الطبية وللنظارة األنفية وللعدسات،العدسات آلالت التصوير
 الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل وبرامج، العدسات الالصقة،الالصقة
،الحاسوب ووسائط التخزين الرقمية للتسجيل والوسائط الرقمية الفارغة
 اآلالت الراصدة للنقود واآلالت،الماكينات العاملة على قطع النقود المعدنية
 بدالت الغوص وأقنعة، الحواسيب واالجھزة الطرفية للحواسيب،الحاسبة
الغواصين وسدادات االذن للغواصين ومالقط االنف للغواصين والسباحين
 معدات اطفاء،والقفازات للغواصين ومعدات التنفس للسباحة تحت الماء
.الحرائق
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٥٤٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171494
Class
9

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

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ )كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
9

الصنف

١٧١٤٩٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة تعليم سمعية وبصرية؛ موزعات التذاكر؛ آالت حاسبة؛ الرسوم المتحركة؛ آالت تصوير
]تصوير فوتوغرافي[؛ مكبرات الصوت؛ شواحن البطاريات؛ أجھزة معالجة البيانات؛ أجھزة
 كھربائية؛ أجھزة،اتصال بيني؛ نظارات؛ أجھزة ذاكرة الكمبيوتر؛ أدوات قياس؛ بطاريات
 مسجلة؛ أجھزة وأدوات للوزن؛ أجھزة إسقاط؛ أجھزة وماكينات،كمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر
لسبر األعماق؛ أجھزة تليفزيونية؛ أجھزة لتسجيل الوقت؛ أجھزة إرسال ]لالتصاالت عن
 مسجلة؛ أجھزة،بُعد[؛ أشباه موصالت؛ شرائح ]دوائر متكاملة[؛ برامج تشغيل الحاسوب
ملحقة بالحاسوب؛ برمجيات الحاسوب ]مسجلة[؛ قارنات ]أجھزة لمعالجة البيانات[؛ معالجات
بيانات دقيقة؛ شاشات عرض ]المكونات المادية في أجھزة الحاسب[؛ وحدات المعالجة
المركزية ]معالجات البيانات[؛ البطاقات الذكية ]بطاقات الدوائر المدمجة[؛ شاشات عرض
تليفزيونية؛ مطبوعات إلكترونية ] قابلة للتنزيل [؛ برامج الكمبيوتر ]قابلة للتنزيل[؛ أجھزة
 مسجلة؛،مالحة للمركبات ]أجھزة حاسبات آلية على ظھر السفينة[؛ برامج ألعاب الكمبيوتر
ملفات الموسيقى قابلة للتحميل؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ أجھزة حاسوب محمولة؛
تطبيقات برامج الحاسوب ]قابلة للتنزيل[؛ الھواتف الذكية؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛
،المكونات المادية في أجھزة الحاسوب؛ حافظات للھواتف الذكية؛ منصات برامج الكمبيوتر
 قابلة للتحميل؛ برمجيات تطبيقية قابلة،مسجلة أو قابلة للتحميل؛ برامج ألعاب الكمبيوتر
للتحميل لتسجيل ومراقبة صحة المستخدمين؛ برامج قابلة للتنزيل لألجھزة المحمولة
والالسلكية لتسجيل ومراقبة صحة المستخدمين؛ برامج تطبيقات قابلة للتنزيل لألجھزة
المحمولة والالسلكية لتوفير المعلومات في مجاالت الصحة والعافية؛ برامج قابلة للتحميل
لتوفير المعلومات في مجاالت الصحة والعافية؛ برامج قابلة للتنزيل لربط المستخدمين
بأخصائيي الرعاية الصحية؛ برامج تطبيقات قابلة للتنزيل لألجھزة المحمولة والالسلكية لربط
.المستخدمين بأخصائيي الرعاية الصحية

71

Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171507
Class
9

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

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
9

الصنف

١٧١٥٠٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة تعليم سمعية وبصرية؛ موزعات التذاكر؛ آالت حاسبة؛ الرسوم المتحركة؛ آالت تصوير
]تصوير فوتوغرافي[؛ مكبرات الصوت؛ شواحن البطاريات؛ أجھزة معالجة البيانات؛ أجھزة
 كھربائية؛ أجھزة،اتصال بيني؛ نظارات؛ أجھزة ذاكرة الكمبيوتر؛ أدوات قياس؛ بطاريات
 مسجلة؛ أجھزة وأدوات للوزن؛ أجھزة إسقاط؛ أجھزة وماكينات،كمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر
لسبر األعماق؛ أجھزة تليفزيونية؛ أجھزة لتسجيل الوقت؛ أجھزة إرسال ]لالتصاالت عن
 مسجلة؛ أجھزة،بُعد[؛ أشباه موصالت؛ شرائح ]دوائر متكاملة[؛ برامج تشغيل الحاسوب
ملحقة بالحاسوب؛ برمجيات الحاسوب ]مسجلة[؛ قارنات ]أجھزة لمعالجة البيانات[؛ معالجات
بيانات دقيقة؛ شاشات عرض ]المكونات المادية في أجھزة الحاسب[؛ وحدات المعالجة
المركزية ]معالجات البيانات[؛ البطاقات الذكية ]بطاقات الدوائر المدمجة[؛ شاشات عرض
تليفزيونية؛ مطبوعات إلكترونية ] قابلة للتنزيل [؛ برامج الكمبيوتر ]قابلة للتنزيل[؛ أجھزة
 مسجلة؛،مالحة للمركبات ]أجھزة حاسبات آلية على ظھر السفينة[؛ برامج ألعاب الكمبيوتر
ملفات الموسيقى قابلة للتحميل؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ أجھزة حاسوب محمولة؛
تطبيقات برامج الحاسوب ]قابلة للتنزيل[؛ الھواتف الذكية؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛
،المكونات المادية في أجھزة الحاسوب؛ حافظات للھواتف الذكية؛ منصات برامج الكمبيوتر
 قابلة للتحميل؛ برمجيات تطبيقية قابلة،مسجلة أو قابلة للتحميل؛ برامج ألعاب الكمبيوتر
للتحميل لتسجيل ومراقبة صحة المستخدمين؛ برامج قابلة للتنزيل لألجھزة المحمولة
والالسلكية لتسجيل ومراقبة صحة المستخدمين؛ برامج تطبيقات قابلة للتنزيل لألجھزة
المحمولة والالسلكية لتوفير المعلومات في مجاالت الصحة والعافية؛ برامج قابلة للتحميل
لتوفير المعلومات في مجاالت الصحة والعافية؛ برامج قابلة للتنزيل لربط المستخدمين
بأخصائيي الرعاية الصحية؛ برامج تطبيقات قابلة للتنزيل لألجھزة المحمولة والالسلكية لربط
.المستخدمين بأخصائيي الرعاية الصحية
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171505
Class
9

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

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ) كايمان ( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
9

الصنف

١٧١٥٠٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة تعليم سمعية وبصرية؛ موزعات التذاكر؛ آالت حاسبة؛ الرسوم المتحركة؛ آالت تصوير
]تصوير فوتوغرافي[؛ مكبرات الصوت؛ شواحن البطاريات؛ أجھزة معالجة البيانات؛ أجھزة
 كھربائية؛ أجھزة،اتصال بيني؛ نظارات؛ أجھزة ذاكرة الكمبيوتر؛ أدوات قياس؛ بطاريات
 مسجلة؛ أجھزة وأدوات للوزن؛ أجھزة إسقاط؛ أجھزة وماكينات،كمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر
لسبر األعماق؛ أجھزة تليفزيونية؛ أجھزة لتسجيل الوقت؛ أجھزة إرسال ]لالتصاالت عن
 مسجلة؛ أجھزة،بُعد[؛ أشباه موصالت؛ شرائح ]دوائر متكاملة[؛ برامج تشغيل الحاسوب
ملحقة بالحاسوب؛ برمجيات الحاسوب ]مسجلة[؛ قارنات ]أجھزة لمعالجة البيانات[؛ معالجات
بيانات دقيقة؛ شاشات عرض ]المكونات المادية في أجھزة الحاسب[؛ وحدات المعالجة
المركزية ]معالجات البيانات[؛ البطاقات الذكية ]بطاقات الدوائر المدمجة[؛ شاشات عرض
تليفزيونية؛ مطبوعات إلكترونية ] قابلة للتنزيل [؛ برامج الكمبيوتر ]قابلة للتنزيل[؛ أجھزة
 مسجلة؛،مالحة للمركبات ]أجھزة حاسبات آلية على ظھر السفينة[؛ برامج ألعاب الكمبيوتر
ملفات الموسيقى قابلة للتحميل؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ أجھزة حاسوب محمولة؛
تطبيقات برامج الحاسوب ]قابلة للتنزيل[؛ الھواتف الذكية؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛
،المكونات المادية في أجھزة الحاسوب؛ حافظات للھواتف الذكية؛ منصات برامج الكمبيوتر
 قابلة للتحميل؛ برمجيات تطبيقية قابلة،مسجلة أو قابلة للتحميل؛ برامج ألعاب الكمبيوتر
للتحميل لتسجيل ومراقبة صحة المستخدمين؛ برامج قابلة للتنزيل لألجھزة المحمولة
والالسلكية لتسجيل ومراقبة صحة المستخدمين؛ برامج تطبيقات قابلة للتنزيل لألجھزة
المحمولة والالسلكية لتوفير المعلومات في مجاالت الصحة والعافية؛ برامج قابلة للتحميل
لتوفير المعلومات في مجاالت الصحة والعافية؛ برامج قابلة للتنزيل لربط المستخدمين
بأخصائيي الرعاية الصحية؛ برامج تطبيقات قابلة للتنزيل لألجھزة المحمولة والالسلكية لربط
.المستخدمين بأخصائيي الرعاية الصحية
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Audiovisual teaching apparatus; ticket dispensers; calculating
machines; animated cartoons; cameras [photography];
loudspeakers; battery chargers; data processing apparatus;
intercommunication apparatus; eyewear; computer memory
devices; measuring instruments; batteries, electric; computers;
computer programs, recorded; weighing apparatus and
instruments; projection apparatus; sounding apparatus and
machines; television apparatus; time recording apparatus;
transmitters [telecommunication]; semi-conductors; chips
[integrated circuits]; computer operating programs, recorded;
computer peripheral devices; computer software, recorded;
couplers [data processing equipment]; microprocessors;
monitors [computer hardware]; central processing units
[processors]; smart cards [integrated circuit cards]; video
screens; electronic publications, downloadable; computer
programs, downloadable; navigation apparatus for vehicles [onboard computers]; computer game software, recorded;
downloadable music files; downloadable image files; laptop
computers; computer software applications, downloadable;
smartphones; encoded key cards; computer hardware; cases
for smartphones; computer software platforms, recorded or
downloadable; computer game software, downloadable.
The registration of this trademark does not give its owner the
exclusive rights to use the word Cloud if it appears apart from
the mark

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171407
Class
9

05/05/2020

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

الصنف

١٧١٤٠٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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

 اذا ماCloud ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام كلمة
وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

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

ليبرا اسوسيايشن
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Libra Association
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai de l'Ile 13, 1204 Geneva, Switzerland

كاي دو ليل  ١٢٠٤ ،١٣جنيف ،سويسرا
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧١٦٢٥

28/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات؛ العتاد الحاسوبي؛ سلسلة الكتلة؛ البرمجيات الستخدامھا مع العملة
الرقمية؛ البرمجيات الستخدامھا مع العملة المشفرة؛ البرمجيات الستخدامھا مع
العملة االفتراضية؛ خدمات محفظة العملة الرقمية ؛ أدوات تطوير البرمجيات؛
البرمجيات الستخدامھا كواجھة برمجة للتطبيقات ؛ واجھة برمجة للتطبيقات
الستخدامھا في انشاء تطبيقات البرمجيات؛ البرمجيات لجمع البيانات والمعلومات
وادارتھا وتحريرھا وتنظيمھا وتعديلھا ونقلھا ومشاركتھا وتخزينھا؛ البرمجيات
لعمليات تسديد تبادل العملة الرقمية؛ البرمجيات الستخدامھا إدارة محافظ العملة
الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة
الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛
برمجيات منصة دفتر األستاذ الموزع السجل العام الموزع؛ البرمجيات التي تسھل
قدرة المستخدمين في االطالع على العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة
المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز
الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة وتحليلھا وتسجيلھا وتخزينھا ومراقبتھا
وادارتھا وتداولھا وتبادلھا؛ البرمجيات من اجل ارسال العملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة واستالمھا
وقبولھا وبيعھا وشرائھا وتخزينھا ونقلھا وتداولھا وتبادلھا؛ البرمجيات لتنفيذ
وتسجيل العمليات المالية؛ البرمجيات من اجل انشاء الحسابات والمحافظة وإدارة
المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية على دفاتر األستاذ الموزعة وشبكات الدفع
الند للند؛ البرمجيات الستخدامھا في التداول المالي؛ البرمجيات الستخدامھا في
التبادل المالي؛ البرمجيات للوصول الى المعلومات المالية وبيانات واتجاھات
األسواق؛ البرمجيات لتسوية المعامالت المالية؛ البرمجيات لتوفير عملية توثيق
االطراف في معامالت مالية؛ البرمجيات للمحافظة على دفاتر األستاذ من اجل
المعامالت المالية؛ البرمجيات المعدة إلدارة امن تشفير عمليات االرسال االلكترونية
عبر شبكات حاسوبية؛ البرمجيات من اجل تشفير وتامين النقل اآلمن للمعلومات
الرقمية عبر االنترنت؛ البرمجيات إلفساح المجال امام المستخدمين باحتساب
بارامترات المعامالت المالية؛ برمجيات دفتر األستاذ الموزع الستخدامھا في تحليل
المعامالت المالية؛ البرمجيات لتحويل األموال االلكتروني؛ البرمجيات لتحويل
العمالت؛ البرمجيات لجمع البيانات وتوزيعھا؛ البرمجيات لمعامالت الدفع؛
البرمجيات لربط الحواسيب بقواعد المعلومات المحلية والشبكات الحاسوبية
العالمية؛ البرمجيات إلنشاء قواعد ببيانات للمعلومات والبيانات القابلة للبحث؛
البرمجيات من اجل اإلدارة والتحقق من صحة معامالت العملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ البرمجيات
إلنشاء العقود الذكية وادارتھا؛ البرمجيات إلدارة معامالت الدفع والتبادل؛
البرمجيات والعتاد الستخدامھا كمحفظة عمالت رقمية؛ البرمجيات والعتاد
الستخدامھا كمحفظة للعمالت االفتراضية ؛ البرمجيات والعتاد الستخدامھا كمحفظة
لألصول الرقمية؛ البرمجيات والعتاد الستخدامھا كمحفظة للعمالت الرمزية
الرقمية؛ البرمجيات والعتاد الستخدامھا كمحفظة للعمالت الرمزية المشفرة؛
البرمجيات والعتاد الستخدامھا كمحفظة لرموز المنفعة؛ البرمجيات إلنشاء عملة

Applicant for
Correspondence

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171625
Class
9

Trademark

Goods/Services
Software; computer hardware; blockchain; software for use
;with digital currency; software for use with cryptocurrency
software for use with virtual currency; digital currency
wallet; software development tools; software for use as an
application programming interface (API); application
programming interface (API) for use in building software
applications; software for the collection, managing, editing,
organizing, modifying, transmission, sharing, and storage of
data and information; software for digital currency payment
and exchange transactions; software for use in managing
portfolios of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
;assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens
distributed ledger platform software; software which
facilitates the ability of users to view, analyze, record,
store, monitor, manage, trade and exchange digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens; software for sending, receiving,
accepting, buying, selling, storing, transmitting, trading and
exchanging digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
;assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens
software for implementing and recording financial
transactions; software for creating accounts and
maintaining and managing information about financial
transactions on distributed ledgers and peer to peer
;payment networks; software for use in financial trading
software for use in financial exchange; software for
;accessing financial information and market data and trends
software for settling financial transactions; software for
providing authentication of parties to a financial
transaction; software for maintaining ledgers for financial
transactions; software for the management of cryptographic
security of electronic transmissions across computer
networks; software for encrypting and enabling secure
;transmission of digital information over the Internet
software for allowing users to calculate parameters related

75

رقمية غير مركزية ومفتوحة المصدر الستخدامھا في المعامالت القائمة على
سلسلة الكتل؛ البرمجيات إلنشاء عملة افتراضية غير مركزية ومفتوحة المصدر
الستخدامھا في المعامالت القائمة على سلسلة الكتل؛ البرمجيات إلنشاء عملة
مشفرة غير مركزية ومفتوحة المصدر الستخدامھا في المعامالت القائمة على
سلسلة الكتل؛ البرمجيات إلنشاء اصول محولة رقميا غير مركزية ومفتوحة
المصدر الستخدامھا في المعامالت القائمة على سلسلة الكتل؛ البرمجيات إلنشاء
عملة رمزية رقمية غير مركزية ومفتوحة المصدر الستخدامھا في المعامالت
القائمة على سلسلة الكتل؛ البرمجيات المعدة للمستخدمين لشراء وبيع المنتجات
باستعمال العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية
وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة
ورموز المنفعة؛ منصات البرمجيات لتسھيل المعامالت وعمليات الدفع باستعمال
العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول
سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز
المنفعة التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات والخدمات من االخرين وبيعھا؛
تطبيقات البرمجيات الحاسوبية للمنصات القائمة على تقنية سلسلة الكتل وتحديدا
عمليات التبادل الرقمية لألصناف الرقمية؛ البرمجيات إلنشاء العمالت الرمزية او
االبكوينز وبيعھا وادارتھا؛ البرمجيات الستخدامھا في المنصات المالية االلكترونية؛
البرمجيات لتنفيذ عمليات الدفع االلكترونية ولتحويل األموال الى االخرين ومنھم؛
البرمجيات لتحويالت العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول
الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز
المشفرة ورموز المنفعة بين االطراف؛ برمجيات منصة سلسلة الكتل؛ البرمجيات
الستخدامھا في تطبيق وإدارة معامالت العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة
المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز
الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ البرمجيات إلنشاء وإدارة منصة
سلسلة كتل الستخدامھا في إدارة حسابات العملة الرقمية والعملة االفتراضية
والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا
والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ البرمجيات الحاسوبية إلدارة
حسابات العمالت المشفرة والعمالت الرقمية؛ البرمجيات الستخدامھا في عمليات
الدفع والشراء واالستثمارات باستعمال العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة
المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز
الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ البرمجيات الستخدامھا في اتاحة
التحويل االلكتروني لألموال الى االطراف األخرى ومنھم؛ البرمجيات الستخدامھا
في إدارة تحويل العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول
الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز
المشفرة ورموز المنفعة الى عملة صعبة؛ البرمجيات من اجل تطوير ونشر وإدارة
تطبيقات البرمجيات ودمج تطبيقات البرمجيات لحسابات العملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ البرمجيات
الستخدامھا في تسھيل استخدام سلسلة الكتل او دفتر األستاذ الموزع لتنفيذ
وتسجيل المعامالت المالية وتحديدا المبادالت المالية التي تجري بالعملة الرقمية
والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل
واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛
البرمجيات والعتاد الستخدامھا في تبادل العمالت االلكتروني للعملة الرقمية
والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل
واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛
البرمجيات الستخدامھا كواجھة برمجة للتطبيقات من اجل تطوير تطبيقات
برمجيات سلسلة الكتل واختبارھا ودمجھا؛ العتاد الحاسوبي للبحث عن العملة
الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة
الكتل واألصول المحولة رقميا؛ عتاد رموز األمان؛ أجھزة تحويل العملة
االلكترونية؛ البرمجيات وتحديدا منصة مالية الكترونية تستوعب أنواعًا متعددة من
عمليات الدفع والمعامالت في ھاتف محمول مدمج و جھاز مساعد رقمي شخصي
وبيئة تعتمد على الويب؛ البرمجيات إلنشاء رموز تستخدم في تسديد ثمن المنتجات
والخدمات والتي يمكن تداولھا ومبادلتھا مقابل قيمة نقدية؛ البرمجيات الستخدامھا
في اإلدارة االمنة لعملية تحويل العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة
واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز المنفعة الى عملة صعبة؛ البرمجيات إلدارة عمليات دفع
العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول
سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز
المنفعة والتحويالت المالية وتحويالت السلع؛ البرمجيات لتسھيل التحويالت المالية
وتحويالت األموال االلكترونية وتحويالت السلع ودفع الفواتير وتحويل األموال بين
األطراف؛ البرمجيات الستخدامھا كبرنامج واجھة برمجة التطبيقات من اجل
استعمالھا في تعريف اجھزة الكمبيوتر؛ البرمجيات الستخدامھا في توثيق صحة
دخول المستخدم الى أجھزة الكمبيوتر والشبكات الحاسوبية؛ البرمجيات
الستخدامھا في تسھيل المعامالت اآلمنة؛ البرمجيات الستخدامھا في الدخول الى
تقنية سلسلة الكتل وقراءتھا وتعقبھا واستعمالھا؛ البرمجيات والعتاد إلدارة
المعلومات المتعلقة بالھوية وحقوق الوصول الى مصادر المعلومات والتطبيقات
واألداء الوظيفي للتوثيق؛ البرمجيات لخدمات التحقق من ھوية الشبكة وخدمات
التحقق والتوثيق واإلدارة ألغراض األمان ؛برمجيات التوثيق لضبط الدخول الى

to financial transactions; distributed ledger software for use
in processing financial transactions; software for electronic
funds transfer; software for currency conversion; software
for the collection and distribution of data; software for
payment transactions; software for connecting computers
to local databases and global computer networks; software
;for creating searchable databases of information and data
software for managing and validating digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital asset, blockchain
asset, digitized asset, digital token, crypto token and utility
token transactions; software for creating and managing
smart contracts; software for managing payment and
exchange transactions; software and hardware for use as a
digital currency wallet; software and hardware for use as a
virtual currency wallet; software and hardware for use as a
digital asset wallet; software and hardware for use as a
digital token wallet; software and hardware for use as a
crypto token wallet; software and hardware for use as a
utility token wallet; software for creating a decentralized
and open source digital currency for use in blockchainbased transactions; software for creating a decentralized
and open source virtual currency for use in blockchainbased transactions; software for creating a decentralized
and open source cryptocurrency for use in blockchain-based
transactions; software for creating a decentralized and open
source digitized asset for use in blockchain-based
transactions; software for creating a decentralized and open
source digital token for use in blockchain-based
transactions; software for users to buy and sell products by
using digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital
tokens, crypto tokens and utility tokens; software platforms
for facilitating transactions and payments using digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens or utility tokens that allow users to buy from, and
sell products and services to others; computer application
software for blockchain-based platforms, namely, software
for digital exchanges for virtual items; software for
creating, selling and managing blockchain-based tokens or
appcoins; software for use in an electronic financial
platform; software for processing electronic payments and
for transferring funds to and from others; software for
transfers of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens
between parties; blockchain platform software; software for
use in the management and implementation of digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token
and utility token transactions; software for creating and
managing a blockchain platform for use in managing digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token
and utility token accounts; software for managing crypto
currency and digital currency accounts; software for use in
payments, purchases, and investments using digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens; software for use in enabling the
electronic transfer of funds to and from others; software for
use in managing the conversion of digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets,
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens into hard currency; software for developing,
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deploying, and managing software applications, and
integrating software applications for digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
asset, digitized asset, digital token, crypto token and utility
token accounts; software for use in facilitating the use of a
blockchain or distributed electronic ledger to execute and
record financial transactions, namely, financial trades made
with the use of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens;
software and hardware for use in electronically exchanging
currency for digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens;
software for use as an application programming interface
(API) for the development, testing, and integration of
blockchain software applications; computer hardware for
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital
and blockchain asset, and digitized asset mining; security
token hardware; electronic currency converters; software,
namely, electronic financial platform that accommodates
multiple types of payment and transactions in an integrated
mobile phone, PDA, and web-based environment; software
for creating tokens to be used to pay for products and
services, and that may be traded or exchanged for cash
value; software for use in securely managing the conversion
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital
and blockchain assets, digitized assets, digital tokens,
crypto tokens and utility tokens into hard currency;
software for managing digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
asset, digital token, crypto token and utility token
payments, money transfers, and commodity transfers;
software for facilitating money transfers, electronic funds
transfers, commodity transfers, bill payment remittance,
and transferring funds between parties; software for use as
an application program interface (API) software for use in
computer hardware device identification; software for use
in authenticating user access to computers and computer
networks; software for use in facilitating secure
transactions; software for use in accessing, reading,
tracking, and using blockchain technology; software and
hardware for managing identity information, access rights
to information resources and applications and
authentication functionality; software for network
identification verification, authentication and management
services for security purposes; authentication software for
controlling access to and communications with computers
and computer networks; magnetically encoded credit cards
and payment cards; encryption devices; security tokens;
software used in issuing digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens;
software used in auditing digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018148804
Claim Date: 07/11/2019

أجھزة الكمبيوتر والشبكات الحاسوبية واالتصال بھا؛ بطاقات االئتمان وبطاقات
الدفع المشفرة مغناطيسيا؛ اجھزة التشفير؛ رموز االمان؛ البرمجيات المستخدمة
في اصدار العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية
وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة
ورموز المنفعة؛ البرمجيات المستخدمة في التدقيق في العملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول
.المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١٤٨٨٠٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

01/06/2020

Applicant Name:

01/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،. شينزھين تي سي ال نيو تيكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

SHENZHEN TCL NEW
TECHNOLOGY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9/F, Building D4, International E City, 1001
Zhongshan Park Road, Xili Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
P.R. China
Applicant for
Darras & Hijazi Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
Trademark
171409
Class
9

Goods/Services
Television apparatus; Video screens; Computers; Tablet
computers; Computer peripheral devices; Microphones; Cell
phones; Smartwatches; Data processing apparatus; Sound
transmitting apparatus; Sound reproduction apparatus; Sound
recording apparatus; Remote control apparatus; Computer
software applications, downloadable; Downloadable software
applications for mobile phones; Speakers; Audio amplifiers;
Earphones; Video projectors; Locks, electric.

١٠٠١ ، انترناشيونال اي سيتي، ٤  بيلدينج د، ف/٩
، نانشھان ديستريكت،  اكسيلي ستريت،سھونجشان بارك رود
 الصين، شينزھين
١١١٩٠ -٩٢٥٥٠١ ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
٤ مجمع عمان التجاري )الفريد( ط-  العبدلي- االردن-عمان
9

الصنف

١٧١٤٠٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجھزة تلفزيون؛ شاشات فيديو؛ كمبيوترات؛ كمبيوترات لوحية؛ اجھزة ملحقة بالكمبيوتر؛
ميكروفونات؛ ھواتف محمولة؛ ساعات ذكية؛ اجھزة معالجة البيانات؛ اجھزة نقل الصوت؛
اجھزة نسخ الصوت؛ اجھزة تسجيل الصوت؛ اجھوة تحكم عن بعد؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر
للتنزيل؛ تطبيقات البرامج القابلة للتنزيل للھواتف المحمولة؛ مكبرات صوت؛ مضخمات
صوت؛ سماعات اذن؛ اجھزة عرض فيديو؛ اقفال كھربائية
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Date of

01/06/2020

Applicant Name:

01/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،. شينزھين تي سي ال نيو تيكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

SHENZHEN TCL NEW
TECHNOLOGY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9/F, Building D4, International E City, 1001
Zhongshan Park Road, Xili Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
P.R. China
Applicant for
Darras & Hijazi Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
Trademark
171408
Class
9

Goods/Services
Television apparatus; Video screens; Computers; Tablet
computers; Computer peripheral devices; Microphones; Cell
phones; Smartwatches; Data processing apparatus; Sound
transmitting apparatus; Sound reproduction apparatus; Sound
recording apparatus; Remote control apparatus; Computer
software applications, downloadable; Downloadable software
applications for mobile phones; Speakers; Audio amplifiers;
Earphones; Video projectors; Locks, electric.

١٠٠١ ، انترناشيونال اي سيتي، ٤  بيلدينج د، ف/٩
، نانشھان ديستريكت،  اكسيلي ستريت،سھونجشان بارك رود
 الصين، شينزھين
١١١٩٠ -٩٢٥٥٠١ ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
٤ مجمع عمان التجاري )الفريد( ط-  العبدلي- االردن-عمان
9

الصنف

١٧١٤٠٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجھزة تلفزيون؛ شاشات فيديو؛ كمبيوترات؛ كمبيوترات لوحية؛ اجھزة ملحقة بالكمبيوتر؛
ميكروفونات؛ ھواتف محمولة؛ ساعات ذكية؛ اجھزة معالجة البيانات؛ اجھزة نقل الصوت؛
اجھزة نسخ الصوت؛ اجھزة تسجيل الصوت؛ اجھوة تحكم عن بعد؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر
للتنزيل؛ تطبيقات البرامج القابلة للتنزيل للھواتف المحمولة؛ مكبرات صوت؛ مضخمات
صوت؛ سماعات اذن؛ اجھزة عرض فيديو؛ اقفال كھربائية
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Majid Al Futtaim
Hypermarkets LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171674
Class
9

Goods/Services
Sunglasses
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (COLLECTION) if used
separately from the Mark.

10/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.ذ.ماجد الفطيم ھايبرماركتس ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،٢٢٧٩٧ ب.ص

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
١٧١٦٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النظارات الشمسية
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
.( إذا وردت بمعزل عن العالمةCOLLECTION)
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Date of

11/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

GONGNIU GROUP CO.,
LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address East Industrial Zone, Guanhaiwei Town,
Cixi City, Zhejiang Province, China

Goods/Services
Computer programs [downloadable software]; ,Computer
software applications, downloadable;Telepresence robots;
,Humanoid robots with artificial intelligence; ,Electronic
agendas; Face recognition devices; Phototelegraphy
apparatus; Modems; Wearable activity trackers; Wireless
routers; Earphones; Wearable video display monitors; Devices
for recording sound and image carriers; Projectors [teaching
apparatus]; Materials for electricity mains [wires, cables];
Telephone wires; Electric adapter cables; USB cables;
Switches, electric; Time switches; Electric breakers
[switches],Voltage surge protectors; Electrical adapters;
Portable sockets; Conductors, electric; Light-emitting diodes
[LED]; resistance materials; Electronic chips; Video screens;
Remote control apparatus; Electronic key fobs being remote
control apparatus; Electrolysers ; Locks, electric; Theft
prevention installations, electric; Alarms ; Electronic
access control systems for interlocking doors; Rechargeable
batteries; portable power source(Rechargeable batteries);
Battery chargers; USB chargers; Wireless chargers; Electric
sockets; Electric plugs ; Connectors [electricity].

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.غونغنيو غروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،  سيكسي سيتي، جوانھايوي تاون،ايست انداست﷼ زون
 الصين، زھيجيانغ بروفيني

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171588
Class
9

11/06/2020

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

الصنف

١٧١٥٨٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برامج الكمبيوتر ]برامج قابلة للتحميل[ ؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتحميل ؛
 الروبوتات على شكل اشخاص مع الذكاء، الروبوتات المعدة لعرض الصوت والصورة
 اجھزة،  أجھزة التعرف على وجوه األشخاص،  مفكرات االعمال اإللكترونية، االصطناعي
،  أجھزة التعقب القابلة لالرتداء ؛ أجھزة التوجيه السلكية،  المودم، التصوير الضوئي
،  أجھزة لتسجيل الصوت والصورة محمولة، شاشات عرض فيديو يمكن ارتداؤھا، سماعات
 أسالك، [ مواد لشبكات الكھرباء ]اسالك وكابالت، [ شاشات عرض ]أجھزة تدريس
 مفاتيح قياس،  مفاتيح كھربائية، USB  كوابل مداخل،  كوابل محول كھربائي، الھاتف
،  أجھزة الحماية من الجھد الكھربائي المتصاعد، [ قواطع كھربائية ]مفاتيح، الوقت
 أجھزة ثنائية باعثة للضوء،  موصالت كھربائية،  مقابس محمولة، محوالت كھربائية
 اجھزة،  شاشات الفيديو،  الرقائق اإللكترونية،  أجھزة مقاومة التيار الكھربائي، [LED]
 أجھزة تحليل تيار،  مفتاح الكترونية خاصة تعمل كأجھزة تحكم عن بعد، التحكم عن بعد
 أنظمة تحكم،  أجھزة اإلنذار،  اجھزة منع السرقة كھربائية، أقفال كھربائية، كھربائي
 نقاط محمولة كمصادر طاقة،  بطاريات قابلة للشحن، الكترونية للوصول لألبواب المتداخلة
 مفاتيح، شواحن السلكية، USB  شواحن مداخل، شواحن بطارية، ()بطاريات قابلة للشحن
.[ موصالت ]كھرباء، مقابس الكھربائية، كھربائية
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تاريخ ايداع الطلب:

29/06/2020

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

سانديسك أل أل سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SanDisk LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035,
United States of America

 ٩٥١سانديسك درايف ،ميلبيتاس ،كاليفورنيا ،٩٥٠٣٥
الواليات المتحدة االمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧١٦١٨

الصنف

29/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

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

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171618
Class
9

Trademark

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

82

تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2020

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

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كايسر-ويلھيلم-اللي ٥١٣٧٣ ،ليفركوزن ،المانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
9
الصنف
١٧١٦٥١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة ومعدات علمية ومالحية بحرية ومسحية وفوتوغرافية وسينمائية وبصرية والوزن
القياس وإرسال إشارات وفحص )إشراف( وإنقاذ الحياة والتعليم تحديدا برامج حاسوبية
وبرمجيات إلدارة وتحليل بيانات بحث علمي وبراءات اختراع ولنمذجة ومحاكاة النظم
الحيوية ،رقاقات حيوية محسسة ومواد متفاعلة حيويا ورقاقات حيوية تحتوي على حمض
نووي وبروتين وسالسل دقيقة مستقبلة وخلية موائعيات دقيقة أو خراطيش رقاقات حيوية
في أبحاث الحمض النووي والبروتون ،أجھزة ومعدات مختبرية تشتمل على معدات موائعيات
ومستثيرات وكاشفات بصرية وإلنتاج وتحكم في جودة الرقاقات الحيوية المحسسة واألسطح
المتفاعلة حيويا التي تحتوي على مستشعرات كيميائية وكيميائية حيوية وحمض نووي
وبروتين وسالسل بروتين مستقبلة ،نظم تصوير تشتمل على كاميرات وحواسيب وأجھزة
تحكم في الكشف لالستخدام مع سالسل ثنائية ضوئية ،برمجيات حاسوبية تحتوي على
خوارزميات لتحديد وترشيح وتحديد كميات وتحليل البيانات من صور رقاقات حيوية والتحكم
في وأتمتة إنتاج وتحديد واختبار وتصوير وتحليل الرقاقات الحيوية ،برمجيات حاسوبية
لتوليد قواعد بيانات ومكتبات وإدخال بيانات رقاقات حيوية إلى قواعد بيانات ومكتبات والربط
مع قواعد بيانات ومكتبات خارجية لترابط البيانات التحليلية مع النتائج من الدراسات الحيوية
أو الفارماكولوجية ،أجھزة تثبيط وتطھير فيروسات إلكترونية للمعالجة باألشعة فوق
البنفسجية لمنتجات تقنية حيوية أو مشتقة من بالزما دم بشري تحديدا مستحضرات دوائية،
برمجيات حاسوبية إلدارة وتحليل وإعداد تقارير عن بيانات وبروتوكوالت الحقن والتصوير
الطبي ،برمجيات حاسوبية لتعقب استخدام التباين والمستھلكات المرتبطة ،برمجيات حاسوبية
إلدارة نظام توصيل مائع طبي والملحقات المرتبطة ،برمجيات حاسوبية ومكونات حاسوبية
مرتبطة لالستخدام في تجميع وتخزين وإدارة ومعالجة واتصال وإعداد تقارير لبيانات يتم
الحصول عليھا من أجھزة طبية وأجھزة متعلقة بالطب وأجھزة إدخال تتصل بھا المكونات،
برمجيات حاسوبية لتجميع وتعديل وتنظيم وتعديل وتوسيم الكتب وإرسال وتخزين ومشاركة
بيانات ومعلومات ،برمجيات حاسوبية إلدارة المزارع ،برامج حاسوبية تحتوي على إرشادات
مرجعية تستخدم لتقديم نصائح في الزراعة وإدارة المحاصيل ومعالجة المحاصيل وتوجيھات
استخدام المنتجات وإرشادات النمو ،عالمات منتجات تحمل معلومات مسجلة أو مشفرة
مغناطيسيا أو ضوئيا أو إلكترونيا تستخدم إلدارة المحاصيل ومعالجة المحاصيل وتوجيھات
استخدام المنتج ومتطلبات التوافق وملفات بيانات إلكترونية قابلة للتحميل لديھا صيغ إدارية
تستخدم لتسجيل المحاصيل ومعالجة المحاصيل واستخدام وتوافق المنتج وجميعھا في مجال
الزراعة ،قاعدة بيانات تفاعلية إلكترونية لمعلومات في مجال الزراعة مسجلة على أوساط
حاسوبية ،مكونات وأجھزة طرفية حاسوبية وبرمجيات حاسوبية لالستخدام في مجال الزراعة
لتنفيذ وظائف تحسين اآللة وتحسين اللوجستيات ودعم اتخاذ القرارات ،برامج حاسوبية
ألغراض زراعية ،تطبيقات حاسوبية ومرتكزة على اإلنترنت لزيادة اإلنتاجية الزراعية
وأدوات المحاصيل.

06/07/2020

Date of

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
171651
Class
9

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely,
computer programs and software for management and analysis
of scientific and patent data and for the modeling and
simulation of biological systems; sensitized bio chips and bio
reactive surfaces, bio chips containing nucleic acid, protein and
receptor micro arrays, and micro fluidics cell or bio chip
cartridges in nucleic acid and protonic research; laboratory
apparatus and instruments, comprising fluidics instruments and
optical exciters and detectors, for the production and quality
control of sensitized bio chips and bio reactive surfaces
containing chemical and biochemical sensors, nucleic acid,
protein and receptor micro arrays; imaging systems comprising
cameras and computers and exposure controls for use with
photo diode arrays; computer software containing algorithms
for identifying, filtering, quantifying and analyzing data from bio
chip images and controlling and automating the production,
;identification, assaying, imaging and analysis of bio chips
computer software for the generation of databases and libraries,
input of bio chip data into databases and libraries, and
interfacing with external databases and libraries for the
correlation of analytical data with results from biological or
pharmacological studies; electronic virus inactivation and
disinfection apparatus for the ultraviolet treatment of
biotechnological or human blood plasma-derived products,
namely, pharmaceuticals; computer software for managing,
analyzing and reporting medical injection and imaging data and
protocols; computer software for tracking usage of contrast and
associated consumables; computer software for managing a
medical fluid delivery system and related accessories; computer
software and associated computer hardware for use in
collecting, storing, managing, processing, communicating and

83

reporting of data obtained from medical devices, medical related
devices and input devices to which the hardware interconnects;
computer software for the collection, editing, organizing,
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of
data and information; computer software for farm management;
computer programs containing reference guides used for
agricultural advice, crop management, crop treatment, product
use directions and growth guides; product labels carrying
magnetically, optically, or electronically recorded or encoded
information used for crop management, crop treatment, product
use directions and compliance requirements and Downloadable
electronic data files featuring administrative forms used for crop
registration, crop treatment and produce use and compliance,
all in the field of agriculture; electronic interactive database of
information in the field of agriculture recorded on computer
media; hardware and computer peripheral devices and
computer software for use in the area of agriculture to perform
the functions of machine optimization, logistics optimization
and decision support; electronic systems to control and to
manage farm machinery; computer programs for agricultural
purposes; computer applications and internet based to increase
agricultural productivity and crop tools.
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تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2020

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

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كايسر-ويلھيلم-اللي ٥١٣٧٣ ،ليفركوزن ،المانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
9
الصنف
١٧١٦٥٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة ومعدات علمية ومالحية بحرية ومسحية وفوتوغرافية وسينمائية وبصرية والوزن
القياس وإرسال إشارات وفحص )إشراف( وإنقاذ الحياة والتعليم تحديدا برامج حاسوبية
وبرمجيات إلدارة وتحليل بيانات بحث علمي وبراءات اختراع ولنمذجة ومحاكاة النظم
الحيوية ،رقاقات حيوية محسسة ومواد متفاعلة حيويا ورقاقات حيوية تحتوي على حمض
نووي وبروتين وسالسل دقيقة مستقبلة وخلية موائعيات دقيقة أو خراطيش رقاقات حيوية
في أبحاث الحمض النووي والبروتون ،أجھزة ومعدات مختبرية تشتمل على معدات موائعيات
ومستثيرات وكاشفات بصرية وإلنتاج وتحكم في جودة الرقاقات الحيوية المحسسة واألسطح
المتفاعلة حيويا التي تحتوي على مستشعرات كيميائية وكيميائية حيوية وحمض نووي
وبروتين وسالسل بروتين مستقبلة ،نظم تصوير تشتمل على كاميرات وحواسيب وأجھزة
تحكم في الكشف لالستخدام مع سالسل ثنائية ضوئية ،برمجيات حاسوبية تحتوي على
خوارزميات لتحديد وترشيح وتحديد كميات وتحليل البيانات من صور رقاقات حيوية والتحكم
في وأتمتة إنتاج وتحديد واختبار وتصوير وتحليل الرقاقات الحيوية ،برمجيات حاسوبية
لتوليد قواعد بيانات ومكتبات وإدخال بيانات رقاقات حيوية إلى قواعد بيانات ومكتبات والربط
مع قواعد بيانات ومكتبات خارجية لترابط البيانات التحليلية مع النتائج من الدراسات الحيوية
أو الفارماكولوجية ،أجھزة تثبيط وتطھير فيروسات إلكترونية للمعالجة باألشعة فوق
البنفسجية لمنتجات تقنية حيوية أو مشتقة من بالزما دم بشري تحديدا مستحضرات دوائية،
برمجيات حاسوبية إلدارة وتحليل وإعداد تقارير عن بيانات وبروتوكوالت الحقن والتصوير
الطبي ،برمجيات حاسوبية لتعقب استخدام التباين والمستھلكات المرتبطة ،برمجيات حاسوبية
إلدارة نظام توصيل مائع طبي والملحقات المرتبطة ،برمجيات حاسوبية ومكونات حاسوبية
مرتبطة لالستخدام في تجميع وتخزين وإدارة ومعالجة واتصال وإعداد تقارير لبيانات يتم
الحصول عليھا من أجھزة طبية وأجھزة متعلقة بالطب وأجھزة إدخال تتصل بھا المكونات،
برمجيات حاسوبية لتجميع وتعديل وتنظيم وتعديل وتوسيم الكتب وإرسال وتخزين ومشاركة
بيانات ومعلومات ،برمجيات حاسوبية إلدارة المزارع ،برامج حاسوبية تحتوي على إرشادات
مرجعية تستخدم لتقديم نصائح في الزراعة وإدارة المحاصيل ومعالجة المحاصيل وتوجيھات
استخدام المنتجات وإرشادات النمو ،عالمات منتجات تحمل معلومات مسجلة أو مشفرة
مغناطيسيا أو ضوئيا أو إلكترونيا تستخدم إلدارة المحاصيل ومعالجة المحاصيل وتوجيھات
استخدام المنتج ومتطلبات التوافق وملفات بيانات إلكترونية قابلة للتحميل لديھا صيغ إدارية
تستخدم لتسجيل المحاصيل ومعالجة المحاصيل واستخدام وتوافق المنتج وجميعھا في مجال
الزراعة ،قاعدة بيانات تفاعلية إلكترونية لمعلومات في مجال الزراعة مسجلة على أوساط
حاسوبية ،مكونات وأجھزة طرفية حاسوبية وبرمجيات حاسوبية لالستخدام في مجال الزراعة
لتنفيذ وظائف تحسين اآللة وتحسين اللوجستيات ودعم اتخاذ القرارات ،برامج حاسوبية
ألغراض زراعية ،تطبيقات حاسوبية ومرتكزة على اإلنترنت لزيادة اإلنتاجية الزراعية
وأدوات المحاصيل.

06/07/2020

Date of

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
171650
Class
9

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely,
computer programs and software for management and analysis
of scientific and patent data and for the modeling and
simulation of biological systems; sensitized bio chips and bio
reactive surfaces, bio chips containing nucleic acid, protein and
receptor micro arrays, and micro fluidics cell or bio chip
cartridges in nucleic acid and protonic research; laboratory
apparatus and instruments, comprising fluidics instruments and
optical exciters and detectors, for the production and quality
control of sensitized bio chips and bio reactive surfaces
containing chemical and biochemical sensors, nucleic acid,
protein and receptor micro arrays; imaging systems comprising
cameras and computers and exposure controls for use with
photo diode arrays; computer software containing algorithms
for identifying, filtering, quantifying and analyzing data from bio
chip images and controlling and automating the production,
;identification, assaying, imaging and analysis of bio chips
computer software for the generation of databases and libraries,
input of bio chip data into databases and libraries, and
interfacing with external databases and libraries for the
correlation of analytical data with results from biological or
pharmacological studies; electronic virus inactivation and
disinfection apparatus for the ultraviolet treatment of
biotechnological or human blood plasma-derived products,
namely, pharmaceuticals; computer software for managing,
analyzing and reporting medical injection and imaging data and
protocols; computer software for tracking usage of contrast and
associated consumables; computer software for managing a
medical fluid delivery system and related accessories; computer
software and associated computer hardware for use in
collecting, storing, managing, processing, communicating and
reporting of data obtained from medical devices, medical related
;devices and input devices to which the hardware interconnects
computer software for the collection, editing, organizing,
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of
;data and information; computer software for farm management
computer programs containing reference guides used for
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agricultural advice, crop management, crop treatment, product
use directions and growth guides; product labels carrying
magnetically, optically, or electronically recorded or encoded
information used for crop management, crop treatment, product
use directions and compliance requirements and Downloadable
electronic data files featuring administrative forms used for crop
registration, crop treatment and produce use and compliance,
all in the field of agriculture; electronic interactive database of
information in the field of agriculture recorded on computer
media; hardware and computer peripheral devices and
computer software for use in the area of agriculture to perform
the functions of machine optimization, logistics optimization
and decision support; electronic systems to control and to
manage farm machinery; computer programs for agricultural
purposes; computer applications and internet based to increase
agricultural productivity and crop tools.
Claiming blue, green and black colors as per the specimen filed
at the Trademark Office

العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل
العالمات التجارية
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Date of

06/07/2020

Applicant Name:

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غانغزو ويسن الكترونيك تكنولوجي كو ال اي دي

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Guangzhou Wusen
Electronic Technology
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6B09, No.9-4, Xijiu Street, Baiyun District,
Guangzhou City, Guangdong Province
China
Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Amman-Aldustor
Trademark
171540
Class
9

Goods/Services
electronic sheet music, downloadable, lasers, not for medical
purposes, covers for smartphones, speed measuring apparatus
photography , walkie-talkies, downloadable ring tones for
mobile phones, cases especially made for photographic
apparatus and instruments, telephone receivers, screens
photography , computer programmes programs , recorded,
hands-free kits for telephones, monitors computer programs ,
exposure meters light meters , monitors computer hardware ,
cases especially made for photographic apparatus and
instruments, lactodensimeters, juke boxes for computers, disk
drives for computers, audio- and video-receivers, smartphones,
clothing for protection against fire, covers for smartphones,
petrol gauges, peepholes magnifying lenses for doors, cases
especially made for photographic apparatus and instruments,
refractometers, discharge tubes, electric, other than for lighting,
nautical apparatus and instruments, cordless telephones, smart
rings, wires, electric, screw-tapping gauges, frequency meters,
telegraphs apparatus , optical lanterns, smartwatches,
projection screens, film cutting apparatus, gloves for protection
against X-rays for industrial purposes, cases for smartphones,
smartglasses, data processing apparatus, smart cards
integrated circuit cards

بيان ديستريكت مدينة، اكسيجي ستريت،٤-٩  رقم،٩ بي٦
،غانغزو

9

١١١٧١ -٧١١١٦٥ ب.عدنان احمد للملكية الفكريةص
الدستور-عمان
الصنف
١٧١٥٤٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, لغير الغايات الطبية،  أجھزة أشعّة الليزر,المقاطع الموسيقية االلكترونية القابلة للتحميل
, الھواتف الالسلكية,  أجھزة قياس السرعة للتصوير الفوتوغرافي,األغطية للھواتف الذكية
 الحافظات المصنوعة خصيصا ً لألجھزة,نغمات الرنين القابلة للتحميل للھواتف النقالة
 برامج,  شاشات للتصوير الفوتوغرافي, مستقبالت الھواتف,واألدوات الفوتوغرافية
,  شاشات المراقبة برامج كمبيوتر, أطقم غير يدوية للھواتف, المسجلة، الحاسوب برامج
,( الشاشات )قطع حاسوب, أجھزة قياس مدة التعرض للضوء أجھزة قياس شدة اإلضاءة
, أجھزة قياس كثافة اللبن,الحافظات المصنوعة خصيصا ً لألجھزة واألدوات الفوتوغرافية
 أجھزة استقبال الصوت,  مش ِّغالت األقراص ألجھزة الكمبيوتر,صناديق نغم ألجھزة الكمبيوتر
 محددات قياس, األغطية للھواتف الذكية, مالبس واقية من الحريق, الھواتف الذكية,والفيديو
 الحافظات المصنوعة خصيصا ً لألجھزة, ثقوب مراقبة عدسات مكبرة لألبواب,البنزين
 عدا ما، الكھربائية، أنابيب التصريف, أجھزة قياس معامل االنكسار,واألدوات الفوتوغرافية
, الكھربائية، األسالك, الخواتم الذكية, الھواتف الالسلكية, أجھزة وأدوات مالحية,كان لإلنارة
 فوانيس سحرية,  تلغرافات أجھزة, أجھزة قياس التردد,محددات قياس اللولبة الداخلية
 الكفوف للوقاية من األشعة, أجھزة قطع األفالم,  شاشات العرض, الساعات الذكية,بصرية
, أجھزة معالجة البيانات, النظارات الذكية, الحافظات للھواتف الذكية, اكس ألغراض صناعية
بطاقات ذكية بطاقات الدارات المتكاملة
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تاريخ ايداع الطلب:

13/07/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة االردنية للتجھيزات المنزلية ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

13/07/2020

Date of

المدينة/الشارع عمان/شارع فريد الشيشاني  ،ص.ب,٣١٦٨:
١١١٨١

JORDAN HOUSEHOLD
SUPPLY CO.LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman/Faried AL shishani st,
P.O.Box: 3168, 11181

ص.ب  ١١١٨١ -٣١٦٨المدينة/الشارع عمان/شارع فريد
الشيشاني
9
الصنف
١٧١٣٧١

Applicant for
P.O.Box 3168 -11181
Correspondence
city/street:Amman/Faried AL shishani st
Trademark
171371
Class
9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيق ھواتف ذكية قابل للتنزيل من أجل بيع البضائع ,برنامج تطبيقي للھواتف المحمولة
تطبيقات قابلة للتنزيل لالستخدام مع األجھزة المحمولة,برمجيات تطوير مواقع اإلنترنت
تطبيقات البرامج القابلة للتنزيل

Applicant Name:

Goods/Services
ownloadable mobile application to sell goods, Application
software for mobile phones, Downloadable applications for use
with mobile devices Website development software,
Downloadable software applications
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تاريخ ايداع الطلب:

20/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االزياء التقليدية لصناعة االلبسة ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع /اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية٥٤ ,

ص.ب  ١١١١٨ -٧٢٧٩المدينة/الشارع /عمان ٤١-شارع
سعيد بن الحارث /جبل اللويبدة
9
الصنف
١٧١٥٧٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس للحماية من الحريق ،أقنعة واقية للوجه ليست لألغراض الطبية ،قفازات
لالستعمال لمرة واحدة لالستخدام المختبري،قفازات الالتكس لالستعمال لمرة
واحدة لالستخدام المختبري وقفازات بالستيكية لالستعمال لمرة واحدة لالستخدام
المختبري.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام ) breathe
 (eazyبمعزل عن العالمة التجارية

20/07/2020

Date of

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Irbid,Ramtha street ALHassan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7279 -11118 city/street /AmmanCorrespondence
41 sa'eed ALHareth AL-Weibdeh
Trademark
171570
Class
9

Goods/Services
Garments for protection against fire, Protective face
masks not for medical purposes, Disposable gloves for
laboratory use, Disposable latex gloves for laboratory use,
Disposable plastic gloves for laboratory use.
Disclaimer: this Trademark does not give its owner the
exclusive right to use(breath eazy) separately from the TM.

89

Date of

20/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Irbid,Ramtha street ALHassan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7279 -11118 city/street /AmmanCorrespondence
41 sa'eed ALHareth AL-Weibdeh
Trademark
171569
Class
9

Goods/Services
Garments for protection against fire, Protective face
masks not for medical purposes, Disposable gloves for
laboratory use, Disposable latex gloves for laboratory use,
Disposable plastic gloves for laboratory use.
Disclaimer: this Trademark does not give its owner the
exclusive right to use(Urbane BREATHE) separately from the
TM.

20/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االزياء التقليدية لصناعة االلبسة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

٥٤ ,اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية/ الشارع/المدينة

 شارع٤١-عمان/ الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٢٧٩ ب.ص
جبل اللويبدة/ سعيد بن الحارث
9
الصنف
١٧١٥٦٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قفازات، أقنعة واقية للوجه ليست لألغراض الطبية،مالبس للحماية من الحريق
قفازات الالتكس لالستعمال لمرة،لالستعمال لمرة واحدة لالستخدام المختبري
واحدة لالستخدام المختبري وقفازات بالستيكية لالستعمال لمرة واحدة لالستخدام
.المختبري
Urbane )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام:التنازل
( بمعزل عن العالمة التجاريةBREATHE
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Irbid,Ramtha street AL Hussan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 city/street/AmmanCorrespondence
41 sa'eed Bin AL Hareth AL-Weibbdeh
Trademark
171567
Class
9

Goods/Services
Garments for protection against fire, Protective face masks not
for medical purposes, Disposable gloves for laboratory use,
Disposable latex gloves for laboratory use, Disposable plastic
gloves for laboratory use.
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark

27/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االزياء التقليديةلصناعة األلبسة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية/ الشارع/المدينة
٥٤
 شارع٤١- عمان/الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٢٩٧ ب.ص
 جبل اللويبدة/سعيد بن الحارث
9
الصنف
١٧١٥٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قفازات, أقنعة واقية للوجه ليست لألغراض الطبية,مالبس للحماية من الحريق
 قفازات الالتكس لالستعمال لمرة,لالستعمال لمرة واحدة لالستخدام المختبري
واحدة لالستخدام المختبري وقفازات بالستيكية لالستعمال لمرة واحدة لالستخدام المختبري
(breath ezy)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام:التنازل
بمعزل عن العالمةالتجارية
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

27/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االزياء التقليديةلصناعة األلبسة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Irbid,Ramtha street AL Hussan
Industrial Area, 54

,اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية/ الشارع/المدينة
٥٤

Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 city/street/AmmanCorrespondence
41 sa'eed Bin AL Hareth AL-Weibbdeh
Trademark
171575
Class
9

 شارع٤١- عمان/الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٢٩٧ ب.ص
 جبل اللويبدة/سعيد بن الحارث
الصنف
١٧١٥٧٥

Goods/Services
Garments for protection against fire, Protective face
masks not for medical purposes, Disposable gloves for
laboratory use, Disposable latex gloves for laboratory use,
Disposable plastic gloves for laboratory use.
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark

9

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
قفازات،مالبس للحماية من الحريقء أقنعة واقية للوجه ليست لألغراض الطبية
قفازات الالتكس لالستعمال لمرة،لالستعمال لمرة واحدة لالستخدام المختبري
واحدة لالستخدام المختبري وقفازات بالستيكية لالستعمال لمرة واحدة لالستخدام
.المختبري
(breath ezy)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام:التنازل
بمعزل عن العالمةالتجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة باي لحلول األعمال ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Pi pharma Intelligence
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address City/street Amman/7thciricle-zahran
building, P.O.Box: 17516, 11195

المدينة/الشارع عمان/الدوار السابع بناية زھران بالزا ،
ص.ب١١١٩٥ ,١٧٥١٦:
ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦المدينة/الشارع عمان/الدوار
السابع بناية زھران بالزا
الصنف
١٧١٣٧٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برامج حاسوب )برمجيات قابلة للتنزيل( ،برمجيات حاسوب )مسجلة( وسائط تخزين بيانات
مغناطيسية،أجھزة معالجة البيانات ،وسائط تخزين بيانات بصرية

28/07/2020

Date of

9

Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 City/street
Correspondence
Amman/7thciricle-zahran building
Trademark
171374
Class
9

Goods/Services
computer programs (downloadable softwares),
Computer programmes (programs),recorded.Data Media(Magnetic), -Data Media (optical).Data processing appartus.
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Phibro Animal Health
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Glenpointe Centre East, 3rd Floor 300
Frank W. Burr Blvd., Ste. 21 Teaneck, NJ
07666 USA
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171687
Class
10

Goods/Services
Veterinary apparatus and instruments, namely, surgical
apparatus and instruments; Devices for administration of
vaccines, namely, automatic vaccination apparatus, apparatus
to position and stabilize chickens and poultry during the
administration of vaccines, and syringes.

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

فيبرو أنيمال ھيلث كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

. فرانك دوبل يو٣٠٠  الطابق الثالث،غلينبوينت سنتر إيست
 الواليات٠٧٦٦٦  أن جي، تينيك٢١ . أس تي إي،.بور بلفد
المتحدة األميركية
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
10

الصنف

١٧١٦٨٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ومنھا، ومنھا األجھزة واألدوات الجراحية؛ أجھزة إلدارة اللقاحات،أجھزة وأدوات بيطرية
 جھاز لوضع واستقرار الدجاج والدواجن أثناء إعطاء اللقاحات،جھاز التطعيم التلقائي
.والمحاقن
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Date of

06/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Fresenius Kabi AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Else-Kr?ner-Strasse 1, 61352 Bad
Homburg, Germany
Applicant for
Correspondence

Trademark

06/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.فريزينوس كابي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، باد ھومبورغ٦١٣٥٢ ،١إلس ـ كورنر ـ شتراسه

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
171562
Class
10
10
الصنف
١٧١٥٦٢

Goods/Services
medical instruments, namely connectors for the administration
of medical solutions and for obtaining blood samples
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302019015700
Claim Date: 05/07/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وبخاصة وصالت إلعطاء المحاليل الطبية وأخذ عينات الدم،أدوات طبية
DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣٠٢٠١٩٠١٥٧٠٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٥ :تاريخ االدعاء
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Date of

23/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nuqul Brothers Co. Ltd.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman 11118, P.O.Box 154, Jordan,
P.O.Box: 154, 11118
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171686
Class
10

Goods/Services
Masks for use by medical personnel, masks for personal use,
masks for respiratory protection, Surgical apparatus and
instruments; Dental apparatus and instruments; Veterinary
apparatus and instruments; Medical apparatus and instruments

23/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نقل اخوان
االردن
 م. م.ذ

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

,١٥٤:ب. ص،  األردن،١٥٤ ب. ص،١١١١٨ عمان
١١١١٨
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
10

الصنف

١٧١٦٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجھزة ومعدات، أقنعة لحماية التنفس، أقنعة لإلستخدام الشخصي،أقنعة للطاقم الطبي
 أجھزة ومعدات طبية، أجھزة ومعدات بيطرية، أجھزة ومعدات طب األسنان،جراحية
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Date of

17/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Novartis AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4002 Basel, Switzerland

Goods/Services
Drug delivery devices, namely autoinjectors for the
administration of pharmaceutical preparations.

:تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل٤٠٠٢

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171620
Class
10

17/03/2020

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

الصنف

١٧١٦٢٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.أجھزة إعطاء الدواء وتحديداً أجھزة الحقن الذاتي لحقن المستحضرات الصيدالنية
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Date of

30/04/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Biocon Biologics India
Limited

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Biocon House, Ground Floor, Tower - 3,
Semicon Park, Electronic City, Phase - II,
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka 560100 India
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171680
Class
10

Goods/Services
hypodermic syringes; injectors for medical purposes; medical
apparatus and instruments; needles for medical purposes;
surgical apparatus and instruments; syringes for injections;
syringes for medical purposes; testing apparatus for medical
purposes; diagnostic apparatus for medical purposes;

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الھند
شركة اجنبية

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

، سيميكون بارك،٣ -  تاور، جراوند فلور،بيوكون ھاوس
، بنجالورو، ھوسور رود، ال ّثاني-  فيز،إلكترونيك سيتي
 الھند٥٦٠١٠٠ - كارناتاكا

10

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٦٨٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حقنات تحت الجلد؛ محاقن لغايات طبية؛ أجھزة وأدوات طبية؛ إبر لغايات طبية؛ أجھزة
ومعدات جراحية؛ محاقن؛ محاقن لغايات طبية؛ أجھزة اختبار لغايات طبية؛ أجھزة تشخيص
لغايات طبية
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Date of

03/06/2020

03/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

أل تي دي. زھيجيانغ يجيه انتربرايز مانجمنت غروب كو

:اسم طالب التسجيل

Nationality
: CHINA
الصين
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,
- بايانغ سب، كيجيوان رود٢ ،٥  بلدينغ،أـف/٦ ،٨ يونيت
Baiyang Sub-district, Hangzhou Economic
، ھانغزھو اكونوميك & تكنولوجيكال ديفلوبمنت أريا،ديستريكت
& Technological Development Area,
الصين، زھيجيانغ بروفنس، ھانغزھو،جيانغان ديستريكت
Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang
Province, China
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171661
Class
10
10
الصنف
١٧١٦٦١

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

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Zhejiang Yige Enterprise
Management Group Co.,
Ltd

Goods/Services
Physiotherapy apparatus; masks for use by medical personnel;
esthetic massage apparatus; feeding bottles; condoms;
Massage apparatus for eyes; galvanic therapeutic appliances;
medical apparatus and instruments; massage apparatus;
fumigation apparatus for medical purposes; vibromassage
apparatus.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، زجاجات رضاعة، أجھزة للتدليك التجميلي، أقنعة للطاقم الطبي،أجھزة للعالج الطبيعي
 أجھزة، أجھزة تدليك، أجھزة تبخير لغايات طبية، أجھزة للتدليك االھتزازي،(رفاالت )كبود
 أجھزة تدليك للعينين، أدوات عالجية غلفانية،وأدوات طبية
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Date of

20/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Irbid,Ramtha street ALHassan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7279 -11118 city/street /AmmanCorrespondence
41 sa'eed ALHareth AL-Weibdeh
Trademark
171574
Class
10

Goods/Services
Clothing especially for operating rooms, Gloves for medical
purposes.
Masks for use by medical personnel, Sanitary masks for medical
purposes, Patient examination gowns, Surgeons’ gowns,
Medical gowns, Gowns for surgical use, Surgical gowns, Shoe
covers for medical purposes, Surgical shoe covers, Clothing,
headgear and footwear for medical personnel and patients,
Clothing, headgear and footwear, for medical purposes,
Surgical caps.
Disclaimer: this Trademark does not give its owner the
exclusive right to use(breath eazy) separately from the TM.

20/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االزياء التقليدية لصناعة االلبسة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

٥٤ ,اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية/ الشارع/المدينة

 شارع٤١-عمان/ الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٢٧٩ ب.ص
جبل اللويبدة/ سعيد بن الحارث
10
الصنف
١٧١٥٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مالبس خاصة بغرف العمليات وقفازات لغايات طبية واقنعة للطاقم الطبي
وأقنعة صحية لألغراض الطبية وأردية فحص المرضى وأردية الجراحين
وأردية طبية وأردية لالستخدام الجراحي وأردية جراحية وأغطية األحذية
لألغراض الطبية وأغطية األحذية الجراحية والمالبس وأغطية الرأس واألحذية
للعاملين الطبيين والمرضى والمالبس وأغطية الرأس واألحذية لألغراض
. أغطية الراس الجراحية,الطبية

breathe )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام:التنازل
( بمعزل عن العالمة التجاريةeazy
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Date of

20/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Irbid,Ramtha street ALHassan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7279 -11118 city/street /AmmanCorrespondence
41 sa'eed ALHareth AL-Weibdeh
Trademark
171573
Class
10

Goods/Services
Clothing especially for operating rooms, Gloves for medical
purposes.
Masks for use by medical personnel, Sanitary masks for medical
purposes, Patient examination gowns, Surgeons’ gowns,
Medical gowns, Gowns for surgical use, Surgical gowns, Shoe
covers for medical purposes, Surgical shoe covers, Clothing,
headgear and footwear for medical personnel and patients,
Clothing, headgear and footwear, for medical purposes,
Surgical caps.
Disclaimer: this Trademark does not give its owner the
exclusive right to use(breath eazy) separately from the TM.

20/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االزياء التقليدية لصناعة االلبسة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

٥٤ ,اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية/ الشارع/المدينة

 شارع٤١-عمان/ الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٢٧٩ ب.ص
جبل اللويبدة/ سعيد بن الحارث
10
الصنف
١٧١٥٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مالبس خاصة بغرف العمليات وقفازات لغايات طبية واقنعة للطاقم الطبي
وأقنعة صحية لألغراض الطبية وأردية فحص المرضى وأردية الجراحين
وأردية طبية وأردية لالستخدام الجراحي وأردية جراحية وأغطية األحذية
لألغراض الطبية وأغطية األحذية الجراحية والمالبس وأغطية الرأس واألحذية
للعاملين الطبيين والمرضى والمالبس وأغطية الرأس واألحذية لألغراض
. أغطية الراس الجراحية,الطبية

breathe )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام:التنازل
( بمعزل عن العالمة التجاريةeazy
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

27/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االزياء التقليديةلصناعة األلبسة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Irbid,Ramtha street AL Hussan
Industrial Area, 54

,اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية/ الشارع/المدينة
٥٤

Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 city/street/AmmanCorrespondence
41 sa'eed Bin AL Hareth AL-Weibbdeh
Trademark
171568
Class
10

 شارع٤١- عمان/الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٢٩٧ ب.ص
 جبل اللويبدة/سعيد بن الحارث
الصنف
١٧١٥٦٨

Goods/Services
Clothing especially for operating rooms, Gloves for medical
purposes, masks for use by medical personnel, Sanitary masks
for medical purposes, Patient examination gowns, Surgeons’
gowns, Medical gowns, Gowns for surgical use, Surgical gowns,
Shoe covers for medical purposes, Surgical shoe covers,
Clothing, headgear and footwear for medical personnel and
patients, Clothing, headgear and footwear, for medical
purposes, Surgical caps.
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark

10

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مالبس خاصة بغرف العمليات وقفازات لغايات طبية واقنعة للطاقم الطبي وأقنعة صحية
لألغراض الطبية وأردية فحص المرضى وأردية الجراحين وأردية طبية وأردية لالستخدام
الجراحي وأردية جراحية وأغطية األحذية لألغراض الطبية وأغطية األحذية الجراحية
والمالبس وأغطية الرأس واألحذية للعاملين الطبيين والمرضى والمالبس وأغطية الرأس
.واألحذية لألغراض الطبية؛ اغطية الراس الجراحية

(breath ezy)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام:التنازل
بمعزل عن العالمةالتجارية
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Irbid,Ramtha street AL Hussan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 city/street/AmmanCorrespondence
41 sa'eed Bin AL Hareth AL-Weibbdeh
Trademark
171577
Class
10

Goods/Services
Clothing especially for operating rooms, Gloves for medical
purposes, maska for use by medical personnel, Sanitary masks
for medical purposes, Patient examination gowns, Surgeons’
gowns, Medical gowns, Gowns for surgical use, Surgical gowns,
Shoe covers for medical purposes, Surgical shoe covers,
Clothing, headgear and footwear for medical personnel and
patients, Clothing, headgear and footwear, for medical
purposes, Surgical caps.
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark

27/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة االزياء التقليديةلصناعة األلبسة ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية/ الشارع/المدينة
٥٤
 شارع٤١- عمان/الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧٢٩٧ ب.ص
 جبل اللويبدة/سعيد بن الحارث
10
الصنف
١٧١٥٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مالبس خاصة بغرف العمليات وقفازات لغايات طبية واقنعة للطاقم الطبي
وأقنعة صحية لألغراض الطبية وأردية فحص المرضى وأردية الجراحين
وأردية طبية وأردية لالستخدام الجراحي وأردية جراحية وأغطية األحذية
لألغراض الطبية وأغطية األحذية الجراحية والمالبس وأغطية الرأس واألحذية
للعاملين الطبيين والمرضى والمالبس وأغطية الرأس واألحذية لألغراض
.الطبية؛ اغطية الراس الجراحية
(breath ezy)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام:التنازل
بمعزل عن العالمةالتجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

09/08/2020

اسم طالب التسجيل:

سليم عمر اسماعيل ابو عبده

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٨٤٤

اعالن الجريدة الرسمية

09/08/2020

Date of

Applicant Name:

salem omar esmaiel abu
abdo
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/wadi al sir, P.O.Box:
142444, 11844

عمان/وادي السير  ،ص.ب,١٤٢٤٤٤:

عمان/وادي

ص.ب  ١١٨٤٤ -١٤٢٤٤٤المدينة/الشارع
السير
الصنف
١٧١٣٧٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كواشف طبيه لفحص فايروس كورونا
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة
والوصفيه بمعزل عن العالمه

10

Applicant for
P.O.Box 142444 -11844 city/street
Correspondence
amman/wadi al sir
Trademark
171370
Class
10

Goods/Services
Medical test kits for covid 19
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use general and common word separately from the
mark
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AREES Trading Company
Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman-saeed almufti street
AlBarakab mall, P.O.Box: 962664, 11196

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة آريس التجاريةذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

-البركة مول-  شارع سعيد المفتي-الشارع عمان/المدينة
١١١٩٦ ,٩٦٢٦٦٤:ب. ص، الطابق األول

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 962664 -11196 city/street
:Amman-saeed almufti street AlBarakab
mall
171699
Class
10

18/08/2020

 شارع-الشارع عمان/ المدينة١١١٩٦ -٩٦٢٦٦٤ ب.ص
 الطابق األول-البركة مول- سعيد المفتي
10

Goods/Services
apparatus for massage, body massagers, foot massagers, gloves
for massage, massage apparatus ,massage balls, massage gloves,
massage mitts, massage rollers, massage Sticks, massage stones,
scalp massagers, massage chairs with built-in massage apparatus,
massage mats with built-in massage apparatus, aesthetic massage
apparatus, back massage apparatus, battery-operated scalp
massagers, deep tissue massage balls, electric esthetic massage
apparatus, electric massage apparatus, electric massage vibrators,
electric percussion massage apparatus, esthetic massage
apparatus,esthetic massage apparatus, electric, eye massage
apparatus, foam massage rollers, foot massage apparatus, gum
massagers for babies, hand-held massage apparatus, hand-held
massage rollers, heat wrap massage apparatus, horsehair gloves
for massage, manual massage instruments, massage apparatus,
electric, massage apparatus for medical purposes, massage
apparatus for medical use, massage apparatus, non- electric,
massage gloves for cellulite reduction, medical instruments for
massaging gum, neck massage apparatus, non- electric massage
apparatus, scalp massagers, battery- operated, shiatsu massage
belts, shiatsu massage chairs, shiatsu massage pillows, shoulder
massage apparatus, vibrating massage seat cushions, massage
mats with built-in massage apparatus for use in vehicles, basalt
stones for hot Stone massage, electric massage apparatus for
household purposes, electric massage apparatus for household
use, electric massage apparatus for personal use, hand-held
percussion massage apparatus, massage apparatus for neck and
Shoulders, massage gloves for improving blood Circulation,
aesthetic massage apparatus for use in beauty Scalons, electric
esthetic massage apparatus for household Purposes, esthetic
massage apparatus, electric, for household Purposes, esthetic
massage, apparatus for use in beauty Salons

الصنف

١٧١٦٩٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, كرات التدليك, جھاز التدليك, قفازات للتدليك, مدلك القدم,  مدلك الجسم,جھاز للتدليك
, مدلك فروة الرأس, أحجار التدليك, عصي التدليك, بكرات التدليك,قفازات التدليك
 جھاز, حصائر التدليك مع جھاز تدليك مدمج,كراسي التدليك مع جھاز تدليك مدمج
 كرات تدليك, مدلك فروة رأس يعمل بالبطارية, جھاز تدليك للظھر, تدليك جمالي
 ھزاز تدليك,  جھاز تدليك كھربائي, جھاز تدليك كھربائي تجميلي,األنسجة العميقة
 جھاز تدليك كھربائي للعين, جھاز تدليك جمالي, جھاز تدليك إيقاعي كھربائي,كھربائي
, جھاز تدليك يدوي, مدلك اللثة لآلطفال, جھاز تدليك للقدم,  بكرات تدليك بالرغوة,
 جھاز تدليك,  قفازات تدليك يدوية, جھاز تدليك حراري,بكرات تدليك محمولة باليد
,  جھاز تدليك لالستخدام الطبي جھاز تدليك, جھاز تدليك لألغراض الطبية,كھربائي
, جھاز تدليك الرقبة,جھازلتدليك اللثة,  تدليك لتقليل السيلوليت,قفازات غير كھربائية
كراسي, /  أحزمة تدليك تعمل بالبطارية, مدلك فروة الرأس,جھازتدليك غير كھربائي
,  وسائد مقعد تدليك تھتز, جھاز تدليك الكتف, وسائد تدليك شياتسو,تدليك شياتسو
 أحجار البازلت للتدليك, حصائر تدليك مع تدليك مدمج جھاز لالستخدام في المركبات
 جھاز التدليك الكھربائي, جھاز التدليك الكھربائي لألغراض المنزلية,باألحجار الساخنة
 جھاز تدليك اإليقاع, جھاز التدليك الكھربائي لالستخدام الشخصي, لالستخدام المنزلي
 جھاز,  قفازات التدليك لتحسين الدورة الدموية,  جھاز تدليك للرقبة والكتفين,اليدوي
 جھاز التدليك التجميلي الكھربائي, التدليك التجميلي لالستخدام في صالونات التجميل
 التدليك,  لآلغراض المنزلية, جھاز التدليك التجميلي الكھربائي, لألغراض المنزلية
لالستخدام في صالونات التجميل.  جھاز تدليك/ التجميلي

105

Date of

01/09/2020

01/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

رجاء عبد صالح الجريري
االردن
مؤسسة فردية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Raja' Abed Saleh Eljareeri
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman-alshmasani, P.O.Box:
7123, 11118
Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 city/street :AmmanCorrespondence
alshmasani
Trademark
171451
Class
10
10

Goods/Services
Equipment and instruments for surgery and dentistry -teeth
protectors for dental purposes, teeth protectors for dental
purposes

,٧١٢٣:ب. ص، الشميساني-عمان
-عمان
الصنف

الشارع/المدينة
١١١١٨

الشارع/ المدينة١١١١٨ -٧١٢٣ ب.ص
الشميساني
١٧١٤٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 واقيات اسنان لغايات عالج, اطقم اسنان اصطناعية- اجھزة وادوات لجراحة وطب االسنان
االسنان
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Date of

21/01/2020

21/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

إثمار للتزويد
االردن
مساھمة عامة
١١٦٢٣ ,٢٩٢:ب. ص، عمان

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

 عمان١٧٠٣٩ -١١١٩٥ ب.اليافي للملكية الفكريةص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ithmar Supply Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 292, 11623

Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171675
Class
11

Goods/Services
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; Bath fittings; Bath fittings (Hot air—); Bath
installations; Bath installations (Sauna—); Bath linings; Bath
plumbing fixtures; Bath tubs; Bath tubs for sitz baths; Baths
(Heaters for—); Baths (Spa —) [vessels]; Cubicles [enclosures
(Am.)] (Shower —); Disinfectant dispensers for toilets; Fittings
(Bath—); Sanitary apparatus and installations; Sewage
(Purification installations for—); Shower cubicles [enclosures
(Am.)]; Showers; Sinks; Sitz-baths (Bath tubs for—); Toilet
bowls; Toilet seats; Toilets, portable; Toilets [water-closets];
Wash-hand basins [parts of sanitary installations]; Washing
coppers; Washrooms (Hand drying apparatus for—); Water
closets; Water conduits installations; Water distribution
installations; Water filtering apparatus; Water flushing
installations; Water heaters; Water heaters [apparatus]; Water
intake apparatus; Water softening apparatus and installations;
Taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; Taps [faucets];
Anti-splash tap nozzles; Mixer taps for water pipes; Nozzles
(Anti-splash tap —).

11

الصنف

١٧١٦٧٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطھو والتبريد والتجفيف والتھوية وإمداد المياه
واألغراض الصحية؛ لوازم للحمام؛ لوازم تدفئة الحمام بالھواء الساخن؛ معدات للحمام؛
معدات لحمام الساونا؛ بطانات للحمام؛ مثبتات مواسير الحمام؛ أحواض استحمام )بانيو(؛
أحواض استحمام )بانيو( لالستحمام النصفي؛ سخانات للحمامات؛ مغاطس ]أوعية[ للمياه
المعدنية؛ حجيرات ]مقصورات[ لحمام الدوش؛ أدوات توزيع المطھرات في التواليت؛ معدات
[للحمام؛ أجھزة وتمديدات صحية؛ منشآت لتنقية نفايات المجاري؛ حجيرات ]مقصورات
لحمام الدوش؛ حمامات الدوش؛ مغاسل؛ أحواض استحمام )بانيو( لالستحمام النصفي؛
أحواض تواليت؛ مقاعد تواليت؛ مراحيض متنقلة؛ مراحيض ]دورات مياه[؛ مغاسل لليدين
]أجزاء من تمديدات صحية[؛ أوعية غسيل؛ أجھزة لتجفيف اليدين عند المغاسل؛ دورات
مياه؛ تمديدات قنوات المياه؛ تمديدات توزيع المياه؛ مديدات ترشيح المياه؛ تجھيزات رحض
بالماء؛ سخانات ماء؛ سخانات ماء ]أجھزة[؛ أجھزة لسحب المياه؛ أجھزة ومنشآت إلزالة
 سدادات[ ]سطامات[ للمواسير؛ حنفيات ]صنابير[؛ فوھات،عسر الماء؛ حنفيات؛ ]صنابير
مانعة النتشار ماء الحنفيات؛ حنفيات خلط لمواسير المياه؛ فوھات مانعة النتشار ماء
.الحنفيات
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Date of

11/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

GONGNIU GROUP CO.,
LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address East Industrial Zone, Guanhaiwei Town,
Cixi City, Zhejiang Province, China

Goods/Services
Lamps; Luminous tubes for lighting; Lighting apparatus and
installations; Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus;
Fluorescent lamp tubes; Lights for vehicles; Oil lamps;
Cooking utensils, electric; Coffee machines, electric; Kettles,
electric; Toasters; Refrigerating cabinets; Refrigerators; Air
purifying apparatus and machines; Electric fans for personal
use; Hair driers; Boiler pipes [tubes] for heating installations;
Water-pipes for sanitary installations; Taps; Pipes
[parts of sanitary installations]; Ornamental fountains; Bath
installations; Heaters for baths; bathroom heat lamp fixture;
Water purification installations; Disinfectant apparatus; Gas
lighters; Polymerisation installations; Radiators, electric

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.غونغنيو غروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،  سيكسي سيتي، جوانھايوي تاون،ايست انداست﷼ زون
 الصين، زھيجيانغ بروفيني

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171589
Class
11

11/06/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
11

الصنف

١٧١٥٨٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مصابيح ثنائية باعثة للضوء،  أجھزة وتمديدات اإلضاءة،  أنابيب مضيئة لإلنارة، مصابيح
،  مصابيح اضاءة للسيارات،  انابيب ) تيوبات( اضاءة فلورسنت، [LED] اجھزة إضاءة
،  غاليات كھربائية، آالت القھوة الكھربائية،  كھربائية،  أواني الطبخ، مصابيح زيتية
 مراوح كھربائية لالستخدام،  أجھزة وآالت تنقية الھواء،  ثالجات، خزائن تبريد، محمصات
 أنابيب مياه للتمديدات،  أنابيب المرجل ]أنابيب[ لتمديدات التدفئة،  مجففات الشعر، الشخصي
 تمديدات الحمام،  نوافير الزينة، [ أنابيب ]قطع من التمديدات الصحية،  الصنابير، الصحية
،  أجھزة تطھير،  تجھيزات تنقية المياه،  مصابيح اضاءة تسخين ثابتة للحمامات،
. مشعات كھربائية، والعات غاز تمديدات خاصة بعملية البلمرة
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تاريخ ايداع الطلب:

19/08/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد منير عبدالفتاح الطويل

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

االردن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mohammad Muneer Abed
Alfattah Altobal
: JORDAN

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

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٣المدينة/الشارع
البلد
١٧١٣٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجففات شعر]مجففات[ -اجھزة تجفيف الشعر -اجھزة توليد الھواء الساخن

19/08/2020

Date of

عمان -وسط
الصنف

11

city/street Amman/Downtown, P.O.Box:
7123, 11118

Nationality
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 city/street
Correspondence
Amman/Downtown
Trademark
171382
Class
11

Goods/Services
Hair driers[dryers] -hot air apparaturs
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Date of

01/09/2020

01/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عيسى خليل احمد سكارده
االردن
مؤسسة فردية
١١١٩٠ ,٩٢٧٩٨١:ب. ص، ابو علندا/عمان

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

ابو علندا/ عمان١١١٩٠ -٩٢٧٩٨١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٤٦٨

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
isa Khalil ahmad skardeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/abu alanda, P.O.Box: 927981,
11190
Applicant for
P.O.Box 927981 -11190 amman/abu
Correspondence
alanda
Trademark
171468
Class
11

Goods/Services
Air conditioning apparatus,air cooling apparatus, air
deodorizing apparatus, autoclaves electric pressure
cookers,barbecues, bath fittings,baths heaters for,bedwarmers,
beverage cooling apparatus, blankets electric not for medical
purposes,bread toasters, bread making machines,burners,
burners gas,ceiling lights,chandeliers,coffee machines
electric,coffee percolators electric,cookers,cooking apparatus
and installations,cooking utensils electric,deep fryers
electric,defrosters for vehicles, driers hair,fairy lights for festive
decorations,fans air conditioning,fans electric for personal
use,feeding bottles heartes electric for, fireplaces demostic,gas
burners,grills cooking appliances,hair driers dryers ,hearths
,heating apparatus electric ,heating cushions pads electric not
for medical purposes,ice machines and apparatus, kettles
electric,kitchen ranges ovens,microwave ovens cooking
apparatus,refrigerators, rotisseries,

11

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

اجھزة ازالة الروائح الكريھه من الجور,اجھزة تبريد الھواء,اجھزة تكييف الھواء
 سخانات,لوازم للحمام, شوايات,(اوتوكالف )طناجر ضغط كھربائيه,
بطانيات كھربائيه ليست لغايات,اجھزة تبريد للمشروبات, دفايات فراش,للحمامات
اضواء,مواقد غازيه,مواقد,مكنات صنع الخبز,محمصات خبز, طبيه
غاليات اباريق كھربائيه للقھوة, مكنات كھربائيه لصنع القھوة,ثريات,السقف
 مقالي عميقه كھربائيه,اواني طھو كھربائيه,اجھزة ومعدات طھور,اوعية طھو,
اضواء سحريه للتزيين في,مجففات الشعر, اجھزة ازالة الصقيع من المركبات,
مسخنات,  مراوح كھربائيه لالستخدام الشخصي,مراوح لتكييف الھواء, الحفالت
شوايات اجھزة الطھو, مواقد غاز, مواقد نار منزليه,كھربائيه لرضاعات االطفال
وسائد كمامات تدفئة كھربائيه,اجھزة تسخين كھربائيه, مدافئ,مجففات الشعر,
مواقد, غاليات كھربائيه, االت واجھزة لصنع الثلج, ثالجات,ليست لغايات طبيه
,شوايات, ( افران ميكروويف )اجھزة طھو,افران المطبخ
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Date of

12/06/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
HONDA MOTOR CO., LTD.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8556 Japan
Applicant for
Correspondence

Trademark

12/06/2019

:تاريخ ايداع الطلب

 إل تي دي،.ھوندا موتور كو
يابان
شركة اجنبية

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

٨٥٥٦-١٠٧  طوكيو،كو- ميناتو،كوم-٢ أوياما- مينامي،١-١
اليابان

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
171610
Class
12
12
الصنف
١٧١٦١٠

Goods/Services
Motorcycles and parts and fittings thereof.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دراجات نارية وأجزاؤھا ولوازمھا
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تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2020

اسم طالب التسجيل:

فولكسواجن 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:

Volkswagen
AKtiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Berliner Ring 2,38440 Wolfsburg,
Germany

بيرلينر رينغ  ٣٨٤٤٠ ,٢وولفسبيرغ ,المانيا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٦٥

الصنف

Applicant for
Correspondence

12

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات والناقالت؛ مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو عبر خطوط السكك الحديدية
وقِطعھا؛ المركبات البرية ذات المحركبات؛ سيارات بدون سائق ]سيارات تلقائية التشغيل[؛
سلسلة مسننات آلية ،وتشمل المكائن والمحركات ،للمركبات البرية؛ آليات دفع للمركبات
البرية؛ شاسيھات للمركبات؛ ھياكل للمركبات؛ وصالت قارنة للمركبات؛ مخمدات صدمات
للمركبات؛ نوابض مخمدة للصدمات في المركبات؛ إطارات ھوائية؛ إطالت لعجالت المركبات؛
ھياكل معدنية دائرية تركب حول إطارات عجالت المركبات؛ إطارات مطاطية غير مجوفة
لعجالت المركبات؛ عجالت للمركبات؛ صرات عجالت المركبات؛ صواميل لعجالت المركبات؛
أنابيب داخلية لإلطارات الھوائية؛ أغلفة خارجية لإلطارات الھوائية؛ وليجات مكونة من
حلقات من رغوة مرنة لإلطارات؛ عدة إصالح األنابيب الداخلية ،رقع مطاطية الصقة إلصالح
األنابيب الداخلية؛ مسامير كبيرة لإلطارات؛ سالسل لإلطارات في حاالت الثلوج ]إجزاء من
المركبات البرية[؛ أدوات مانعة النزالق إطارات المركبات؛ مقاعد للمركبات؛ مرايا الرؤية
الخلفية؛ مساند رأس لمقاعد المركبات؛ أنظمة أمان للمركبات ]فيما عدا األقفال[؛ أجھزة ضد
السرقة للمركبات؛ والعات سيجار للسيارات؛ مركبات ذاتية الحركة؛ سيارات؛ سيارات
روبوتية؛ سيارات سباق ذات محركات؛ شاحنات مغلقة ]مركبات[؛ مقطورات وشبه مقطورات
للمركبات؛ وصالت ربط المقطورات للمركبات؛ حافالت؛ دراجات نارية؛ دراجات ذات محركات
صغيرة؛ دراجات ھوائية؛ دراجات ھوائية كھربائية؛ طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات؛
طائرات ھيليوكبر صغيرة يُتحكم بھا عن بُعد؛ أجھزة ومنشآت للنقل الكبلي؛ عربات دفع أو
جر؛ عربات ترولي للتسوق؛ عربات لنقل حقائب األمتعة؛ طائرات؛ قوارب؛ سفن؛ قاطرات؛
حافالت ذات محركات؛ بيوت متنقلة على ھيئة مركبات كبيرة؛ جرارات؛ مركبات ذات دوالبين؛
دراجات بخارية صغيرة ]مركبات[؛ لوحات ذاتية الموازنة؛ دراجات أحادية العجالت كھربائية
ذاتية الموازنة؛ دراجات بخارية صغيرة )سكوترات( كھربائية أحادية العجالت ذاتية الموازنة؛
مصاعد ذات مقاعد؛ سكك كوابل؛ كراسي المقعدين؛ مشابك مصممة لتثبيت أجزاء السيارات
بھياكل السيارات؛ حامالت البراميل الدوارة المصممة لتستخدم في المركبات ذات المحركات؛
أجزاء وإكسسوارات لجميع السلع المذكورة ،والمدرجة في ھذه الفئة.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء٣٠٢٠١٩٠١٩١٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/١٦ :

16/02/2020

Date of

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171565
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles and conveyances; Vehicles for locomotion by land, air,
water or rail and their parts; Motor land vehicles; Driverless cars
[autonomous cars]; Powertrains, including engines and motors,
;for land vehicles; Propulsion mechanisms for land vehicles
Chassis for vehicles; Vehicle bodies; Vehicle couplings; Shock
;absorbers for vehicles; Shock absorbing springs for vehicles
Pneumatic tyres; Tyres for vehicle wheels; Rims for vehicle
;wheels; Solid rubber tyres for vehicle wheels; Vehicle wheels
Hubs for vehicle wheels; Lug nuts for vehicle wheels; Inner
tubes for pneumatic tyres; Casings for pneumatic tyres; Tyre
mousse inserts; Repair outfits for inner tubes, adhesive rubber
patches for repairing inner tubes; Spikes for tyres; Tire snow
;chains [land vehicle parts]; Non-skid devices for vehicle tyres
;Vehicle seats; Rearview mirrors; Head-rests for vehicle seats
Security systems for vehicles [other than locks], Anti-theft
devices for vehicles; Cigar lighters for automobiles; Automotive
;]vehicles; Cars; Robotic cars; Motor racing cars; Vans [vehicles
Trailers and semi-trailers for vehicles; Trailer hitches for
vehicles; Omnibuses; Motorcycles; Mopeds; Bicycles; Electric
bicycles; Camera drones; Helicams; Cable transport apparatus
;and installations; Carts, Shopping trolleys, luggage carts
;Aircrafts; Boats, Ships; Locomotives; Motor buses; Caravans
Tractors; Two-wheeled vehicles, Scooters [vehicles]; Selfbalancing boards; Self-balancing electric unicycles; Self;balancing one-wheeled electric scooters; Chairlifts, cableways
Wheelchairs; Clips adapted for fastening automobile parts to
automobile bodies; Tumbler holders adapted for use in motor
vehicles; Parts and accessories for all the above mentioned
;goods, included in this class
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302019019123
Claim Date: 16/08/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

24/02/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٣٧

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.

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

24/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171537
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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Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Markazeyah Lltejarah w
Al Markabat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Central Trade & Auto Co CTA Toyota,
Omar Bin Malek St 22, Amman, P.O.Box:
940415, 11194

Goods/Services
repair outfits for inner tubes, non-skid devices for vehicle tires
tyres , tyres for vehicle wheels, spoilers for vehicles, brakes for
vehicles, bodies for vehicles, axles for vehicles, spare wheel
covers, windows for vehicles, air cushion vehicles, horns for
vehicles, upholstery for vehicles, steering wheels for vehicles,
side view mirrors for vehicles, safety belts for vehicle seats,
seat covers for vehicles, spare tyre covers, treads for retreading
tires tyres , air cushion vehicles, brake linings for vehicles,
brake segments for vehicles, solid tyres for vehicle wheels,
doors for vehicles, tyres for vehicle wheels

:تاريخ ايداع الطلب

المركزيه للتجارة والمركبات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

 شارع عمر بن، الشركة المركزية للتجارة والسيارات تويوتا
١١١٩٤ ,٩٤٠٤١٥:ب. ص،  عمان، ٢٢ مالك

Applicant for
Correspondence
Trademark

Fendi Ahmad Ali Al Fauri P.O.Box 4888 11953 Amman- 165 Mecca Street- Second
Floor
171520
Class
12

17/06/2020

 الطابق الثاني- شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
12

الصنف

١٧١٥٢٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إطارات,( اجھزة منع االنزالق إلطارات المركبات )إطارات,عدد إصالح اإلطارات الداخلية
 محاور, ھياكل المركبات, المكابح للمركبات, األجنحة الخلفية للمركبات,لعجالت المركبات
 المركبات المزودة بوسائد, نوافذ للمركبات, أغطية العجل االحتياطي,دواليب المركبات
 مرايا, عجالت توجيه المركبات, مستلزمات التنجيد لفرش المركبات, أبواق للسيارات,ھوائية
 أغطية, أغطية لمقاعد المركبات, أحزمة األمان لمقاعد السيارات,الرؤية الجانبية للمركبات
 المركبات المزودة بوسائد, القطع السطحية إلعادة تلبيس اإلطارات,اإلطارات االحتياطية
, اطارات صلبة لعجالت المركبات, قطع مكابح المركبات, بطانات مكابح المركبات,ھوائية
 إطارات لعجالت المركبات,أبواب للمركبات
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Date of

29/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1760 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, P. R. China
Applicant for
Correspondence

Trademark

29/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. إل تي دي،.زھيجيانغ غيلي ھولدينغ جروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ھانغزھو، بينجيانغ ديستريكت، جيانغلينغ رود١٧٦٠
 الصين،زھيجيانغ

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
171592
Class
12
12
الصنف
١٧١٥٩٢

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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

29/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1760 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, P. R. China
Applicant for
Correspondence

Trademark

29/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. إل تي دي،.زھيجيانغ غيلي ھولدينغ جروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ھانغزھو، بينجيانغ ديستريكت، جيانغلينغ رود١٧٦٠
 الصين،زھيجيانغ

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
171593
Class
12
12
الصنف
١٧١٥٩٣

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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

29/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1760 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, P. R. China
Applicant for
Correspondence

Trademark

29/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. إل تي دي،.زھيجيانغ غيلي ھولدينغ جروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، ھانغزھو، بينجيانغ ديستريكت، جيانغلينغ رود١٧٦٠
 الصين،زھيجيانغ

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
171600
Class
12
12
الصنف
١٧١٦٠٠

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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

01/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Great Wall Motor
Company Limited

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2266 CHAOYANG SOUTH STREET,
BAODING, HEBEI 071000, CHINA

Goods/Services
Vehicles for locomotion by land , air, water or rail; automobiles;
Cars; camping cars; Electric vehicles; engines for land vehicles;
Motors for land vehicles; Gear boxes for land vehicles;
Automobile bodies; Automobile chassis; Wheels for
automobiles; automobile tires; Upholstery for vehicles; air bags
[safety devices for automobiles]; Bumpers for automobiles;
Freewheels for land vehicles; Clutches for land vehicles; Brakes
for vehicles; Hoods for vehicle engines; Windscreens; Rearview mirrors; Shock absorbers for automobiles; Doors for
vehicles; pumps for bicycle tires; trolleys; repair outfits for
inner tubes; driverless cars [autonomous cars]. Vehicles for
locomotion by land, air, water or rail; automobiles; Cars;
camping cars; Electric vehicles; engines for land vehicles;
Motors for land vehicles; Gear boxes for land vehicles;
Automobile bodies; Automobile chassis; Wheels for
automobiles; automobile tires; Upholstery for vehicles; air bags
[safety devices for automobiles]; Bumpers for automobiles;
Freewheels for land vehicles; Clutches for land vehicles; Brakes
for vehicles; Hoods for vehicle engines; Windscreens; Rearview mirrors; Shock absorbers for automobiles; Doors for
vehicles; pumps for bicycle tires; trolleys; repair outfits for
inner tubes; driverless cars [autonomous cars].

:تاريخ ايداع الطلب

غريت وول موتور كومباني ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،٠٧١٠٠٠  ھيبيي، باودينغ، شاويانغ ساوث ستريت٢٢٦٦
الصين

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171431
Class
12

01/07/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
12

الصنف

١٧١٤٣١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

مركبات للتنقل عن طريق البر أو الجو أو الماء أو السكك الحديدية؛ مركبات؛
سيارات؛ سيارات للمخيمات؛ مركبات كھربية؛ محركات للمركبات البرية؛
محركات كھربية للمركبات البرية؛ علب تروس للمركبات البرية؛ ھياكل
السيارات؛ الھياكل القاعدية للسيارات؛ عجالت للمركبات؛ إطارات السيارات؛
أثاث المركبات؛ وسائد ھوائية )وسائل أمان للمركبات(؛ مصدات للسيارات؛
عجالت سائبة للمركبات البرية ؛ قوابض للمركبات البرية؛ كوابح للمركبات؛
أغطية لمحركات المركبات؛ الزجاج األمامي للمركبات؛ مرايا الرؤية الخلفية؛
ممتصات الصدمات في السيارات ؛ أبواب للمركبات؛ مضخات إلطارات الدراجات؛
.عربات تروللي ؛ عُدة تصليح لإلطارات الداخلية ؛ سيارات ّذاتية القيادة
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تاريخ ايداع الطلب:

27/04/2020

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

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

 ٤١٠تيري افنيو ان ،سياتل ،واشنطن  ،٩٨١٠٩الواليات
المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٩٥

الصنف

Applicant for
Correspondence

14

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المجوھرات ،علب للمجوھرات ،صناديق للمجوھرات ،األساور ،الخواتم ،قالدات ،أساور ذراع
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء٧٨٧٦٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/٢٥ :

27/04/2020

Date of

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171595
Class
14

Trademark

Goods/Services
;Jewelry; jewelry cases; jewelry boxes; bracelets; rings
necklaces; arm cuffs
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78764
Claim Date: 25/09/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ماجد الفطيم ھايبرماركتس ش.ذ.م.م.

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Majid Al Futtaim
Hypermarkets LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE

ص.ب  ،٢٢٧٩٧دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٤١٧

10/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجوھرات الموضة وملحقات )إكسسوارات( المجوھرات واألساور والحلي الصغيرة وأزرار
األكمام للزينة وأقراط األذن وحلي للقبعات ومجوھرات مقلدة ومجوھرات غير ثمينة والقالئد
والدبابيس ودبابيس ربطات العنق ومشابك ربطات العنق وساعات اليد ،دبابيس الزينة
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (COLLECTIONبمعزل عن العالمه

Applicant for
Correspondence

14

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171417
Class
14

Trademark

Goods/Services
Fashion Jewelry, Jewelry Accessories, bracelets, charms,
cufflinks, earings, hats ornaments, jewellery (paste), costume
;Jewellery, necklaces, pins, tie pins, tie clips, wristwatches
brooches
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (COLLECTION)if used separately from the
mark
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تاريخ ايداع الطلب:

31/10/2019

اسم طالب التسجيل:

سامر سليم "محمد سعيد "سمارة

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -االردن  ،ص.ب١١١٢١ ,٥٥٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٢١ -٥٥٨عمان -االردن

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٧٥

اعالن الجريدة الرسمية

31/10/2019

Date of

Applicant Name:

Samer Salim "Mohammed
saeed " samara
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -jordan , P.O.Box: 558, 11121

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الورق الصحي ومنتوجات الورق و منھا المحارم والمناديل الورقية وورق التواليت وبشاكير
الورق المستعمل للوجه والشاش الورفي المستعمل للتنظيف وفوط الورق

16

Applicant for
P.O.Box 558 -11121 amman -jordan
Correspondence
Trademark
171475
Class
16

Goods/Services
hygienic paper and products,including paper tissue toilet paper
towels for face paper for cleaning purposes ,tissue paper
napkins
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Date of

28/04/2020

28/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ال تي دي. إبريل انترناشيونال انتربرايز بي تي إي

:اسم طالب التسجيل

سنغافورة
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

APRIL International
Enterprise PTE. LTD.
Nationality
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 1,
Singapore 048624
Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
171493
Class
16

Goods/Services
Paper; cardboard; stationery; writing paper; copying paper
(stationery); paper for recording machines; paper sheets
(stationery); luminous paper; paper tapes and cards for the
recordal of computer programmes; paper for medical
examination tables; papers for painting and calligraphy; papier
mache; parchment paper; absorbent sheets of paper or plastic
for foodstuff packaging; banners of paper; blotters;
bookbinding material; placards of paper or cardboard; place
mats of paper; posters; printing sets, portable (office
requisites); sheets of reclaimed cellulose for wrapping; wood
pulp paper; wrapping paper; packing paper; writing or drawing
books; writing materials; advertisement boards of paper or
cardboard; books; bottle envelopes of paper or cardboard;
bottle wrappers of paper or cardboard; boxes of paper or
cardboard; cardboard tubes; drawer liners of paper, perfumed
or not; drawing materials; drawing sets; conical paper bags;
electrocardiograph paper; envelopes (stationery); flyers; folders
for papers; note books; packaging material made of starches;
padding materials of paper or cardboard; packing (cushioning,
stuffing) of paper or cardboard; pads (stationery); school
supplies (stationery); self-adhesive tapes for stationery or
household purposes; office requisites, except furniture.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owner the exclusive right to use the word ( copy ) separately
from the mark

 سنغافورة، ١  يو او بي بالزا٠١ -٥٠  رقم، رافلز بليس٨٠
٠٤٨٦٢٤
،  دابوق،  شارع الحجاز/  عمان١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣ ب.ص
٢٧ بناء رقم
16
الصنف
١٧١٤٩٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ورق ؛ ورق مقوى ؛ قرطاسية ؛ ورق كتابة ؛ ورق نسخ ]قرطاسية[ ؛ ورق آلالت التسجيل ؛
صفائح من الورق ]قرطاسية[ ؛ ورق مضيء ؛ أشرطة وبطاقات من الورق لتسجيل برامج
الكمبيوتر ؛ ورق لجداول الفحص الطبي ؛ ورق للرسم و فن الخط العربي ؛ ورق معجن ؛
ورق البرشمان ؛ أوراق مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف األطعمة ؛ الفتات من
الورق ؛ ورق نشاف ؛ مواد تجليد الكتب ؛ إعالنات من الورق أو الورق المقوى ؛ مفارش
موضعية من الورق ؛ إعالنات كبيرة ؛ أجھزة طباعة متنقلة ]لوازم مكتبية[ ؛ أوراق لف من
السيليلوز المستخلص ؛ ورق من لباب الخشب ؛ ورق لف ؛ ورق تغليف ؛ دفاتر كتابة أو
رسم ؛ مواد كتابة ؛ لوحات إعالنات من الورق أو الورق المقوى ؛ كتب ؛ أغطية قوارير من
الورق المقوى أو الورق ؛ أغلفة قوارير من الورق المقوى أو الورق ؛ علب من الورق
المقوى أو الورق ؛ أنابيب من الورق المقوى ؛ بطانات ورقية للجوارير)سواء كانت معطرة
أو غير معطرة( ؛ مواد رسم ؛ أطقم رسم ؛ أكياس ورقية مخروطية ؛ ورق لمخطط القلب
الكھربائي ؛ مغلفات ]قرطاسية[ ؛ نشرات اعالنية ؛ ملفات لألوراق ؛ دفاتر ؛ مواد تغليف
مصنوعة من النشا ؛ مواد تبطين من ورق وورق مقوى ؛ مواد تغليف ]توسيد أو حشو[ من
ورق أو ورق مقوى ؛ دفاتر قطع ]قرطاسية[ ؛ لوازم مدرسية ]قرطاسية[ ؛ أشرطة تلقائية
اللصق للقرطاسية أو لألغراض المنزلية ؛ لوازم مكتبية عدا األثاث

(copy )  إن تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
اذا وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

خالد ابراھيم محمد ابريوش

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة /الشارع
١٣١٣٤

اعالن الجريدة الرسمية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

١٧١٤٧٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القرطاسية

Applicant Name:

khalid ibrahim mohammad
ibrewish
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street zarqa/alrosifa, P.O.Box: 194,
13134

الزرقاء  /الرصيفة  ،ص.ب,١٩٤:

ص.ب  ١٣١٣٤ -١٩٤المدينة /الشارع

31/05/2020

Date of

الزرقاء  /الرصيفة
الصنف

16

Applicant for
P.O.Box 194 -13134 city/street
Correspondence
zarqa/alrosifa
Trademark
171470
Class
16

Goods/Services
stationary
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Date of

21/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 142025, 11814
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171685
Class
16

Goods/Services
Printed matter (letterhead paper, business cards, printed
materials for advertising and promotions); printed publications;
printed reports, Periodical publications

21/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,١٤٢٠٢٥:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١٨١٤

16

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٦٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المواد المطبوعة للدعاية والترويج(؛، بطاقات العمل،المطبوعات )الورق المروس
المنشورات المطبوعة؛ التقارير المطبوعة؛ المنشورات الدورية
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Date of

19/09/2019

Applicant Name:

Al Mass International Ltd.
(a company registered
and existing under the
laws of the British Virgin
Islands under Company
No. 2006206, of business
address of Jabal )
Nationality
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address British Virgin Islands

19/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

الماس العالمية م م ح )شركة مسجلة وقائمة وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية
( وتمارس عملھا في جبل علي2006206 تحت رقم شركة

:اسم طالب التسجيل

جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant for
Correspondence

Trademark

جزر العذراء البريطانية

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
171378
Class
17
17
الصنف
١٧١٣٧٨

Goods/Services
Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics
and resins in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and
hoses, not of metal; Plastic holders for Hookah; Plastic bags;
flexible hoses, not of metal; Plastic hoses for Hookah; rubber
rings; rubber bands for containers; water-tight rings; stuffing
rings; all other goods included in this class.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المطاط والغاتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا والبدائل الخام وشبه المصنعة لكل تلك
 مواد التغليف،المواد؛ مواد بالستيكية وراتنجات متشكلة بالبثق لالستعمال في التصنيع
 مباسم للشيشة مصنوعة من. مواسير وأنابيب وخراطيم مرنة غير معدنية،والحشو والعزل
 خراطيم للشيشة مصنوعة من، خراطيم مرنة غير معدنية، اكياس بالستيك،البالستيك
، حلقات حشو، حلقات لمنع تسرب الماء، أربطة مطاطية لألوعية، حلقات مطاطية،البالستيك
.وجميع البضائع األخرى الواردة في ھذا الصنف
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Date of

30/04/2020

Applicant Name:

Armacell Enterprise
GmbH & Co. KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Zeppelinstrasse 1, 12529 Schonefeld OT
Waltersdorf, Germany

:تاريخ ايداع الطلب

كيه جي. ارماسيل إينتربرايس جي ام بي اتش اند كو

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171418
Class
17

، شونيفيلد او تي وولترسدورف١٢٥٢٩ ،١ زيبيلينستراسيه
ألمانيا

Applicant for
Correspondence
Trademark

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Flexible pipes, tubes, hoses and fittings therefor (including
valves), and fittings for rigid pipes, all non-metallic; non-metallic
insulated pipes; pipe jackets, not of metal; insulating materials;
insulation and barrier articles and materials; insulation for
building purposes; insulation for technical equipment and
installations; acoustic insulation articles and materials; thermal
insulation articles and materials; insulating paints; insulating
coatings; fire resistant and fire preventive articles and
materials; waterproofing and moisture proofing articles and
materials; shock absorbing and packing materials, vibration
dampers; elastomers; plastic foam materials for use in
manufacture; seals, sealants and fillers; plastic materials in the
form of chips for use as cushioning materials in packaging;
plastic materials in the form of mouldings for use as cushioning
materials in packaging; insulating adhesives; adhesive tapes,
strips, bands and films, other than stationery and not for
medical or household purposes.

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
17

الصنف

١٧١٤١٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
(األنابيب والمواسير والخراطيم المرنة والتجھيزات الخاصة بھا )بما في ذلك الصمامات
 وصالت، األنابيب المعزولة غير المعدنية،والتجھيزات لألنابيب الصلبة وجميعھا غير معدنية
 مواد العزل، األدوات والمواد العازلة والحاجزة، المواد العازلة،األنابيب وليست من المعدن
 أدوات، أدوات ومواد عزل الصوت، مواد العزل للمعدات والتجھيزات التقنية،ألغراض البناء
 أدوات ومواد مقاومة للحريق، الطالءات العازلة، الدھانات العازلة،ومواد العزل الحراري
 مواد امتصاص الصدمات، أدوات ومواد مانعة لتسرب المياه والرطوبة،والوقاية من الحريق
 حشوات، مواد رغوة بالستيكية لالستخدام في التصنيع، اللدائن،والتعبئة ومخمدات االھتزاز
 مواد بالستيكية على شكل رقائق الستخدامھا كمواد،منع التسرب ومانعات التسرب والحشو
 مواد بالستيكية على شكل قوالب تستخدم كمواد توسيد،توسيد )تخميد و تلطيف( في التعبئة
 األشرطة الالصقة والشرائط واألشرطة، مواد الصقة عازلة،)تخميد و تلطيف( في التعبئة
.واألغشية وبخالف القرطاسية وليست لألغراض الطبية أو المنزلية
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

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

ألسيل ماركيتينغ اس دي ان بي اتش دي
ماليزيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alseal Marketing Sdn Bhd
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 93, Jalan Industri 3/3, Rawang
Integrated Industrial Park, 48000 Rawang,
Selangor, Malaysia.

نمبر ،٩٣ .جاالن اندستري  ،٣/٣راوانغ انتيغرايتد اندست﷼
بارك ٤٨٠٠٠ ،راوانغ ،سيالنغور ،ماليزيا

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٥٢٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركباتٌ مانعة للتسرب للوصالت ؛ حشوات مقاومة للماء؛ مواد حشو لسد الشقوق

08/06/2020

Date of

17

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171524
Class
17

Trademark

Goods/Services
Sealant compounds for joints; waterproof packings; caulking
materials
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Date of

11/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

GONGNIU GROUP CO.,
LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address East Industrial Zone, Guanhaiwei Town,
Cixi City, Zhejiang Province, China

Goods/Services
Rubber, raw or semi-worked; Padding materials of rubber or
plastics; Rings of rubber; Pipe gaskets; Threads of plastic for
soldering; Junctions, not of metal, for pipes; Fittings, not of
metal, for flexible pipes; Plastic strips; Watering hose; Hoses of
textile material; Flexible tubes, not of metal; insulating
refractory materials; Insulating materials; Insulators;
Dielectrics [insulators]; Insulating bands; Insulating tapes;
Electrical insulating materials; Waterproof packings.

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.غونغنيو غروب كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،  سيكسي سيتي، جوانھايوي تاون،ايست انداست﷼ زون
 الصين، زھيجيانغ بروفيني

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171590
Class
17

11/06/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
17

الصنف

١٧١٥٩٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  حلقات من المطاط،  مواد الحشو من المطاط أو البالستيك،  الخام أو شبه مشغول، المطاط
 وصالت ليست من المعدن، خيوط من البالستيك للحام، جوانات ) كاسكيت( األنابيب
 شرائط بالستيكية خراطيم، قطع ومستلزمات ليست من المعدن لألنابيب المرنة، لألنابيب
،  مواد حرارية عازلة،  أنابيب مرنة ليست من المعدن،  خراطيم من مواد نسيجية، سقي
 األشرطة،  العصابات العازلة،  مواد خاصة بالعزل الكھربائي،  العوازل، مواد عازلة
. عبوات مضادة للماء،  مواد العزل الكھربائي، العازلة
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

مونتفورت سيرفيسز إس دي إن .بي إتش دي.

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

ھونغ كونغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يونت ١٠ ،١٠٠١ث فلور ،ستار ھاوس ٣ ،سالزباري رود،
كولون – ھونج كونج

19/02/2020

Applicant Name:

Montfort Services Sdn.
Bhd.
Nationality
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3
Salisbury Road, Kowloon - Hong Kong

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات ) ترايمارك ( ص.ب
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨ -٧٧٨٠شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
صقرة  ،عمان
171536
Class
18
18
الصنف
١٧١٥٣٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة ،الحقائب واألجربة للمالبس الرياضية ،الحقائب
اليومية ،حقائب من القماش الخشن  ،حقائب الجيم ،الحقائب الرياضة ،حقائب الظھر
الصغيرة ،حقائب الظھر ،حزم الخصر ،حقائب اليد وحقائب السفر ،حقائب صغيرة سفرية،
حقائب ،محافظ ألطقم السفر ،حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل ،أجربة الرباط ،حقائب
للكتف ،أكياس للعِدة ،أكياس تسوق ،حقائب للشاطئ ،محافظ جلدية ،مَحافظ ،علب مفاتيح،
صرف النقود  ,المظالت والشماسي ،العصي
محافظ لبطاقات اإلئتمان ،جزادين َ

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Leather and imitation leather, bags, namely, sports bags,
backpacks, bags and holdalls for sports clothing, daypacks,
duffel bags, gym bags, sports packs, mini rucksacks,
rucksacks, waist packs, handbags and travelling bags, valises,
satchels, cases for travel kits, vanity cases, pouches, shoulder
bags, kit bags, shopping bags, beach bags, briefcases, wallets,
key cases, credit card cases, change, purses, Umbrellas,
parasols, Walking sticks
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تاريخ ايداع الطلب:

09/03/2020

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

دوتيرا ھولدينغز ،إل إل سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
doTERRA Holdings, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 389 South 1300 West, Pleasant Grove,
Utah 84062, United States of America

 ٣٨٩ساوث  ١٣٠٠ويست ،بليزانت غروف ،يوتاه ،٨٤٠٦٢
الواليات المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٤٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب ظھر.

الصنف

09/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171546
Class
18

Trademark

Goods/Services
Backpack
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ماجد الفطيم ھايبرماركتس ش.ذ.م.م.

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ،٢٢٧٩٧دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية -مبنى مجموعة طالل أبوغزالة
بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب  ٩٢١١٠٠عمان ١١١٩٢
االردن
18
الصنف
١٧١٤١٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب وحقائب سفر وحقائب مالبس وحقائب تخييم وحقائب مدرسية وحقائب للشاطئ
وحقائب جلدية وحقائب ألدوات الزينة وحقائب مكياج وحقائب رياضية وحقائب جر وحقائب
امتعة
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (COLLECTIONبمعزل عن العالمه

10/06/2020

Date of

Applicant Name:

Majid Al Futtaim
Hypermarkets LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
171416
Class
18

Trademark

Goods/Services
Bags, travel bags, cloth bags, camping bags, school bags,
beach bags, leather bags, toilet bags, makeup bags, sport bags,
carryon bags, garment bags
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (COLLECTION)if used separately from the
mark
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تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2020

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

يالي ھيويجج
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Yali Huang
Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.10,Erzhi Lane,West of Gushou,Jingkou
Street: district,Zhoutian Town,Huilai
County, City: Guangdong

رقم  ،١٠ايزھي الن  ،ويست أف غوشوو جينكو ستريت
زوھنتاين تاون ،ھولي كونتي  ،ھونجدونج
عدنان احمد للملكية الفكريةص.ب ١١١٧١ -٧١١١٦٥
الدستور
الصنف
١٧١٧٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقود جلدي للحيوانات ,جلود الحيوانات ,جلود غير مدبوغة ,الجزادين ,حقائب حمل
المالبس للسفر ,ھياكل للمظالت أو الشماسي ,حقائب مدرسية ,حقائب السفر ,صناديق
الثياب للسفر ,الحقائب المدرسية ,المظالت * ,الحقائب ,حقائب السفر ,إطارات حقائب اليد,
حقائب حمل األدوات الموسيقية ,جلود الحيوانات ,حقائب اليد* ,أطواق الحيوانات ,حقائب
اليد ,حلقات مظالت ,دعامات للمظالت أو الشماسي ,حلقات مظالت ,الحقائب المدرسية,
صناديق الثياب للسفر ,أكياس التسوق ,محافظ الجيب ,أغطية المظالت

06/07/2020

Date of

18

Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor
Trademark
171703
Class
18

Goods/Services
leather leads, animal skins, pelts, purses, garment bags for
travel, frames for umbrellas or parasols, school satchels,
travelling bags, travelling trunks, school bags, umbrellas, bags*,
travelling bags, handbag frames, music cases, animal skins,
handbags, collars for animals*, handbags, umbrella rings,
umbrella or parasol ribs, umbrella rings, school bags, travelling
trunks, shopping bags, pocket wallets, umbrella covers
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تاريخ ايداع الطلب:

01/09/2020

اسم طالب التسجيل:

الوتين العالمية لتجارة االثاث والمفروشات

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

االردن
ذ .م .م
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٢٠١٦المدينة/الشارع

عمان -الجبيھه

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٦٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االثاث

اعالن الجريدة الرسمية

01/09/2020

Date of

Applicant Name:

عمان -الجبيھه  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٢٠١٦:

20

AL Wateen International
Furniture and Furniture
Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman-al jbeha , P.O.Box:
2016, 11953
Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 city/street :AmmanCorrespondence
al jbeha
Trademark
171466
Class
20

Goods/Services
furniture
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171673
Class
21

Goods/Services
Baskets, for domestic use; Boxes of glass; Bottles; Brush
goods; Burners (Perfume—); Candelabra [candlesticks];
Cleaning instruments [hand-operated]; Cloths for cleaning;
Combs; Containers for household or kitchen use; Cooking
utensils, non-electric; Cosmetic utensils; Crystal [glassware];
Cups; Dishes; Drinking glasses; Figurines [statuettes] of
porcelain, ceramic, earthware or glass; Flower pots; Glass,
unworked or semi-worked [except building glass]; Kitchen
containers; Kitchen utensils; Statues of porcelain, earthenware,
ceramic or glass; Table plates; Utensils for household
purposes; Vases; Household or kitchen utensils and containers;
Combs and sponges; Brushes (except paint brushes); Brushmaking materials; Articles for cleaning purposes; Steelwool;
Unworked or semiworked glass (except glass used in building);
Glassware, porcelain and earthenware.

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه. بي. او في اس اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 فينيسيا ميستريه )في( إيطاليا٣٠١٧٤ ،١٧ فيا تيراجليو

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
21
الصنف
١٧١٦٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، لوازم و فراشي البضائع،( القناني )قوارير، الصناديق الزجاجية،السالل ألغراض منزلية
( خرق )أقمشة، أدوات التنظيف العاملة باليد،( شمعدانات )حامالت الشموع،حارقات العطور
 أدوات، أواني الطبخ غير الكھربائية، أوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ، أمشاط،التنظيف
 تماثيل، أكواب الشرب، الصحون، األكواب،[ الكريستال ]أواني زجاجية،مستحضرات التجميل
 الزجاج غير، قوارير الزھور،صغيرة من الخزف السيراميك أو الخزف )فخار( أو الزجاج
 التماثيل، أواني مطبخ، أوعية المطبخ،المشغول أو شبه المشغول عدا عن زجاج البناء
 أواني لألغراض، أطباق الموائد،الخزفية أو السيراميك أو الخزف )فخار( أو الزجاج
 الفرش )باستثناء، أمشاط واسفنج، أواني وأوعية منزلية أو مطبخ، المزھريات،المنزلية
 الزجاج غير، سلك الجلي، المواد لغايات التنظيف، مواد صناعة الفراشي،(فرش الطالء
 الزجاجيات والخزف والخزفيات،المشغول أو شبه المشغول عدا عن زجاج البناء
.()الفخاريات
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تاريخ ايداع الطلب:

27/04/2020

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

إتش تي إس تنتي كيو جي إم بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
HTS tentiQ GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hinter der Schlagmuehle 1 63699
Kefenrod Germany

ھنتر دير سكالغمويھلي  ٦٣٦٩٩ ،١كيفنرود ،ألمانيا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٦٠٧

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حبال السفن؛ شبكات؛ خيم؛ مشمعات؛ مظالت من البالستيك أو النسيج؛ أشرعة؛ أكياس لنقل
أو تخزين المواد بكميات كبيرة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٣٨٦٦٢ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٠/١٥ :

27/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

22

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171607
Class
22

Trademark

Goods/Services
;Cordage; Nets; Tents; Tarpaulins; Awnings of plastic or textile
Sails; Sacks for the transport and storage of materials in bulk.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018138662
Claim Date: 15/10/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ماجد الفطيم ھايبرماركتس ش.ذ.م.م.

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Majid Al Futtaim
Hypermarkets LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE

ص.ب  ،٢٢٧٩٧دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٤١٥

10/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أكياس وحقائب ألغراض التخزين وأكياس الغسيل وأكياس مصنوعة من المنسوجات
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (COLLECTIONبمعزل عن العالمه

Applicant for
Correspondence

22

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171415
Class
22

Trademark

Goods/Services
bags for storage purposes, bags for laundry, bags made of
textiles
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (COLLECTION)if used separately from the
mark

136

Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Majid Al Futtaim
Hypermarkets LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE

Goods/Services
Cotton thread and yarn, Darning thread and yarn, Elastic thread
and yarn for textile use, Embroidery thread and yarn, Linen
thread and yarn, Sewing thread and yarn, Rayon thread and
yarn, Spun thread and yarn, Thread of metal for embroidery,
Woollen thread and yarn
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (COLLECTION)if used separately from the
mark

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.ذ.ماجد الفطيم ھايبرماركتس ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،٢٢٧٩٧ ب.ص

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
171412
Class
23

10/06/2020

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
23

الصنف

١٧١٤١٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خيوط وغزل من القطن وخيوط وغزل لرتي الثياب و خيوط وغزل مرنة تستخدم للمنسوجات
وخيوط وغزل للتطريز وخيوط وغزل من الكتان وخيوط وغزل للخياطة و خيوط وغزل
الحرير الصناعي وخيوط وحبال صغيرة مغزولة وخيوط معدنية للتطريز وخيوط وغزل من
الصوف
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهCOLLECTION)
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Majid Al Futtaim
Hypermarkets LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE

Goods/Services
sleeping bags; sleeping bags for babies, sleeping bags for
camping; Wall hangings of textile, Towels of textile; Traced
cloths for embroidery, Tissues of textile for removing make-up,
Table napkins of textile, Table runners, Table linen, not of paper,
Shower curtains of textile or plastic, Sheets [textile] , Quilts,
Place mats, not of paper, Pillowcases, Non-woven textile
fabrics, Material (Textile—), Linen cloth, Jersey [fabric],
Handkerchiefs of textile, Furniture coverings of textile, Bed
blankets, Curtains of textile or plastic, Drugget, Face towels of
textile
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (COLLECTION)if used separately from the
mark

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.ذ.ماجد الفطيم ھايبرماركتس ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،٢٢٧٩٧ ب.ص

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
171414
Class
24

10/06/2020

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
24

الصنف

١٧١٤١٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مطرزات من النسيج تعلق، أكياس النوم لألطفال الرضع وأكياس النوم للتخييم،أكياس النوم
 أقمشة منسوجة للتطريز ومناديل من النسيج إلزالة، مناشف من النسيج،على الجدران
الماكياج ومناديل مائدة من النسيج واغطية للموائد وبياضات المائدة ليست من الورق وستائر
االستحمام من المنسوجات أو البالستيك ومالءات ]منسوجات[ والحفة ومفارش موضعية
ليست من الورق وأكياس للوسائد وأقمشة من نسيج غير محبوك و مواد نسيجية وقماش
بياضات وجرسي ]نسيج[ ومناديل من النسيج وأغطية لألثاث من النسيج وبطانيات لألسرة
وستائر من النسيج أو البالستيك وبسط ومناشف للوجه من النسيج

 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهCOLLECTION)
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

مونتفورت سيرفيسز إس دي إن .بي إتش دي.

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

ھونغ كونغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يونت ١٠ ،١٠٠١ث فلور ،ستار ھاوس ٣ ،سالزباري رود،
كولون – ھونج كونج

19/02/2020

Applicant Name:

Montfort Services Sdn.
Bhd.
Nationality
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3
Salisbury Road, Kowloon - Hong Kong

)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
171534
Class
25
25
الصنف
١٧١٥٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أدوات المالبس ،بالتحديد ،القمصان و البلوزات و القمصان نصف كم و القمصان بدون
األكمام و السراويل القصيرة و الكنزات الصوفية و السترات من الصوف المحبوك و السترات
و البلوزات و البنطلونات الرياضية و الجاكيتات و الصدارات و التنانير و الفساتين و البدل و
البنطلونات و الجينز و المعاطف و السترات الواقية و المعاطف الواقية من المطر و المالبس
المحبوكة و الجوارب و اللفاعات ،مالبس الرياضة واإلسترخاء ،بالتحديد ،حماالت الصدر
الرياضية  ،تنانير  ،سراويل قصيرة  ،قمصان بولو  ،جاكيتات  ،سراويل تمرين  ،مالبس
ضيقة  ،قمصان  ،مالبس تنس  ،مالبس داخلية  ،بنطلونات حرارية طويلة  ،صدارات واقية
حرارية  ،سترات الدعم  ،قمصان  ،القمصان بدون األكمام ؛ أغطية الرأس ،بالتحديد ،القبعات
 ،قبعات البيسبول  ،قبعات نسوية  ،رباطات الرأس  ،عقال الرأس ,لباس القدم ،بالتحديد
األحذية ،أحذية طويلة الرقبة ،الصنادل

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Articles of clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, tank tops,
shorts, pullovers, cardigans, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
jackets, vests, skirts, dresses, suits, pants, jeans, coats,
windbreakers, raincoats, hosiery, socks, scarves. sports and
leisurewear, namely, sports bras, skirts, shorts, polo shirts,
jackets, exercise pants, tights, shirts, tennis dresses,
underwear, thermal long pants, thermal vests, support vests,
camisoles, tank tops; headgear namely, hats, baseball caps.
toques, bandanas, headbands; footwear namely shoes, boots
sandals.
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد حسين ادريس شامية

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 -حي نزال-شارع الدستور سوق بھاء ،
ص.ب١١١٥٢ ,١٦٠٠٨:

15/07/2020

Date of

Applicant Name:

MOHAMMED HUSSIEN
IDRES SHAMIEH
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street AMMAN- HAY NAZZALALDOSTOR STREET, P.O.Box: 16008,
11152

Applicant for
P.O.Box 16008 -11152 city/street AMMANص.ب  ١١١٥٢ -١٦٠٠٨المدينة/الشارع عمان -حي نزال-
Correspondence
HAY NAZZAL- ALDOSTOR STREET
شارع الدستور سوق بھاء
Trademark
171464
Class
25
25
الصنف
١٧١٤٦٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المالبس الجاھزة

Goods/Services
TRADE READY MADE CLOTHES
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تاريخ ايداع الطلب:

20/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االزياء التقليدية لصناعة االلبسة ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع /اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية٥٤ ,

ص.ب  ١١١١٨ -٧٢٧٩المدينة/الشارع /عمان ٤١-شارع
سعيد بن الحارث /جبل اللويبدة
25
الصنف
١٧١٥٧٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لباس القدم والقبعات /والطواقي والقبعات وقبعات]اغطية الرأس[ واللباس الموحد وعصابات
]مالبس [ واقنعة نوم/غطاء للعين عند اللزوم والمآزر/افرھوالت .
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام ) breathe
 (eazyبمعزل عن العالمة التجارية

20/07/2020

Date of

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Irbid,Ramtha street ALHassan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7279 -11118 city/street /AmmanCorrespondence
41 sa'eed ALHareth AL-Weibdeh
Trademark
171572
Class
25

Goods/Services
Foot wear, Hats,Headgear for water ,caps[headware ], Uniforms,
Headbanda [clothung] ,sleep ,maks,Coveralls.
Disclaimer: this Trademark does not give its owner the
exclusive right to use(breath eazy) separately from the TM.

141

تاريخ ايداع الطلب:

20/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االزياء التقليدية لصناعة االلبسة ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع /اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية٥٤ ,

ص.ب  ١١١١٨ -٧٢٧٩المدينة/الشارع /عمان ٤١-شارع
سعيد بن الحارث /جبل اللويبدة
25
الصنف
١٧١٥٧١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لباس القدم والقبعات /الطواقي والقبعات وقبعات ]اغطية الراس[ واللباس الموحد وعصابات
]مالبس [ واقنعة نوم/غطاء للعين عند اللزوم والمآرز /افرھوالت.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام ) breathe
 (eazyبمعزل عن العالمة التجارية

20/07/2020

Date of

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Irbid,Ramtha street ALHassan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7279 -11118 city/street /AmmanCorrespondence
41 sa'eed ALHareth AL-Weibdeh
Trademark
171571
Class
25

Goods/Services
footware ,Hats,Headgear for ware ,Caps [headware],
uniforms,headbands[clothing] ,sleep masks, coveralls.
Disclaimer: this Trademark does not give its owner the
exclusive right to use(breath eazy) separately from the TM.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االزياء التقليديةلصناعة األلبسة ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع /اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية,
٥٤
ص.ب  ١١١١٨ -٧٢٩٧المدينة/الشارع /عمان ٤١-شارع
سعيد بن الحارث /جبل اللويبدة
25
الصنف
١٧١٥٧٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لباس القدم والقبعات/الطواقي والقبعات وقبعات ]أغطية الرأس[ واللباس الموحد
وعصابات ]مالبس[ واقنعة نوم /غطاء للعين عند النوم والمآزر/افرھوالت.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام )(breath ezy
بمعزل عن العالمةالتجارية

27/07/2020

Date of

Applicant Name:

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Irbid,Ramtha street AL Hussan
Industrial Area, 54
Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 city/street/AmmanCorrespondence
41 sa'eed Bin AL Hareth AL-Weibbdeh
Trademark
171578
Class
25

Goods/Services
Footwear, Hats, Headgear for wear, Caps [headwear],
Uniforms, Headbands [clothing], Sleep masks, Coveralls.
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االزياء التقليديةلصناعة األلبسة ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/07/2020

Date of

المدينة/الشارع /اربد شارع الرمثا مدينة الحسن الصناعية,
٥٤

classic Fashion Apparel
Industry LTD CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Irbid,Ramtha street AL Hussan
Industrial Area, 54

ص.ب  ١١١١٨ -٧٢٩٧المدينة/الشارع /عمان ٤١-شارع
سعيد بن الحارث /جبل اللويبدة
الصنف
١٧١٥٧٦

Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 city/street/AmmanCorrespondence
41 sa'eed Bin AL Hareth AL-Weibbdeh
Trademark
171576
Class
25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لباس القدم والقبعات/الطواقي والقبعات وقبعات ]أغطية الرأس[ واللباس الموحد
وعصابات ]مالبس[ واقنعة نوم /غطاء للعين عند النوم والمآزر/افرھوالت.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام )(breath ezy
بمعزل عن العالمةالتجارية

Applicant Name:

25

Goods/Services
Footwear, Hats, Headgear for wear, Caps [headwear],
Uniforms, Headbands [clothing], Sleep masks, Coveralls.
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ميزونايت لالستيراد والتصدير

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

االردن
ذ .م .م
العقبة /المدينة اللوجستيه  ،ص.ب١١٩٥٣ ,٥٦٩٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٥٣ -٥٦٩٨عمان/الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧١٥٣٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Moissanite For Import And
Export Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address aqaba/LOgistics city, P.O.Box: 5698,
11953

25

Applicant for
P.O.Box 5698 -11953 amman/alswifiya
Correspondence
Trademark
171538
Class
25

Goods/Services
clothing
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Date of

07/09/2020

07/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة باسم وسامح صويص

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣٤ ,٣٤٠٥٦٠:ب. ص، شارع فاطمه بنت اسد/عمان

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

شارع فاطمه بنت اسد/ عمان١١١٣٤ -٣٤٠٥٦٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

basem and sameh sweis
co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman fatema bent asd street, P.O.Box:
340560, 11134
Applicant for
P.O.Box 340560 -11134 amman fatema
Correspondence
bent asd street
Trademark
171639
Class
25

Goods/Services
clothes and socks

25

الصنف

١٧١٦٣٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مالبس وجوارب
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ماجد الفطيم ھايبرماركتس ش.ذ.م.م.

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ،٢٢٧٩٧دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب  ٩٢١١٠٠عمان ١١١٩٢
االردن
26
الصنف
١٧١٤٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أبازيم ]إكسسوارات /ملحقات مالبس[ وريش ]إكسسوارات /ملحقات مالبس[ ،بكالت للف
الشعر ]إكسسوارات/ملقحات شعر[  ،دبابيس للزينة ]إكسسوارات /ملحقات مالبس[ ،بكالت
لكمش الشعر ]إكسسوارات /ملحقات شعر[  ،أبازيم احزمة ]إكسسوارات /ملحقات مالبس[،
عصابات )أربطة( للذراع ]إكسسوارات /ملحقات مالبس[ ،كلبسات للشعر ]إكسسوارات/
ملحقات شعر[ ،بكالت للف الشعر ]إكسسوارات/ملحقات شعر[ ،أبازيم من المعادن الثمينة
]إكسسوارات /ملحقات مالبس[.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (COLLECTIONبمعزل عن العالمه

10/06/2020

Date of

Applicant Name:

Majid Al Futtaim
Hypermarkets LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
171400
Class
26

Trademark

Goods/Services
;]Buckles [clothing accessories], Feathers [clothing accessories
;]Twisters [hair accessories]; Brooches [clothing accessories
Claw clips [hair accessories]; Belt buckles [clothing
accessories]; Arm bands [clothing accessories]; Snap clips
[hair accessories]; Hair twisters [hair accessories]; Buckles of
]precious metal [clothing accessories
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (COLLECTION)if used separately from the
mark
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ماجد الفطيم ھايبرماركتس ش.ذ.م.م.

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ،٢٢٧٩٧دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب  ٩٢١١٠٠عمان ١١١٩٢
االردن
27
الصنف
١٧١٤٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سجاد للمركبات وحصائر الحمام والسجاد وحصائر للباب وحصر وورق حائط منسوج
ومطرزات تعلق على الجدران ليست من النسيج وورق الحائط وحصر غير انزالقية )مانعة
لإلنزالق( ومشمع وأغطية لألرضيات وبطائن سجاد
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (COLLECTIONبمعزل عن العالمه

10/06/2020

Date of

Applicant Name:

Majid Al Futtaim
Hypermarkets LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
171404
Class
27

Trademark

Goods/Services
Automobile carpets, Bath mats, Carpets, Door mats, rugs,
Textile wallpaper, Wall hangings, not of textile, Wallpaper, Nonslip mats, Linoleum, Floor coverings, Carpet underlay.
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (COLLECTION)if used separately from the
mark
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تاريخ ايداع الطلب:

20/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الغانم لصناعة السجاد والموكيت ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان/شارع الملك الحسين ،
ص.ب١١٩٧٣ ,٥٤١٦٩٥:

20/07/2020

Date of

Applicant Name:

& AL ghanim for carpets
Rugs Industry LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman /King Hussein st,
P.O.Box: 541695, 11973

Applicant for
P.O.Box 541695 -11973 city/street:Amman
ص.ب  ١١٩٧٣ -٥٤١٦٩٥المدينة/الشارع عمان/شارع
Correspondence
/King Hussein st
الملك الحسين
Trademark
171515
Class
27
27
الصنف
١٧١٥١٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طبقات اعشاب اصطناعية /دعاسات حمام/سجاد اغطية ارضيات ,حصر لصاالت الرياضية
البدنية  ,مشمع فرش االرضيات ,حصر اومفارش او مدسات ,حصر غير انزالقية بسط,
ورق جدران

Goods/Services
Artifical turf/Bath mats/carpets Floor coverings Gymnasium
)mats Linoleum Mats Non-slip mats /Rugs Turf(Artifical-
Wallpaper
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تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2020

اسم طالب التسجيل:

فولكسواجن 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:

Volkswagen
AKtiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Berliner Ring 2,38440 Wolfsburg,
Germany

بيرلينر رينغ  ٣٨٤٤٠ ,٢وولفسبيرغ ,المانيا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٨٣

الصنف

Applicant for
Correspondence

28

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األدوات والمعدات الرياضية ،أجھزة للرياضة الجمنازية؛ زينة للمھرجانات ولشجر عيد الميالد
االصطناعي؛ أجھزة ألرض المعارض والمالعب؛ دمى ولعب وألعاب وألعاب مبتدعة؛ نماذج
مصغرة لشخصيات كرتونية ]ألعاب[؛ ألعاب مصنوعة من المخمل وغيرھا من األلعاب
المحشوة؛ آالت تعمل بقطع النقد ]آالت قمار[؛ أجھزة ألعاب فيديو في األماكن الخارجية؛
أجھزة ألعاب فيديو؛ ُنضد ألعاب الفيديو؛ نماذج مركبات مصغرة؛ مركبات لعب؛ سكوترات
)دراجات تدفع بالرجل( ]ألعاب[؛ سيارات لعب؛ مركبات لعب يُتحكم فيھا عن بُعد؛ كراب
لأللعاب؛ نواظير األشكال؛ ألعاب لوحية؛ ورق لعب )شدة(؛ دراجات ھوائية ثابتة للتمارين
الرياضية؛ أدوات رماية؛ أدوات للرياضة البدنية؛ ألعاب سيارات سباق؛ قفازات لأللعاب؛
طوافات لصيد السمك؛ ستائر تمويه ]أدوات رياضية[؛ أجزاء ولوازم لجميع السلع المذكورة،
بما في ذلك ھذه الفئة.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء٣٠٢٠١٩٠١٩١٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/١٦ :

16/02/2020

Date of

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171583
Class
28

Trademark

Goods/Services
;Sporting articles and equipment, Appliances for gymnastics
Festive decorations and artificial Christmas trees; Fairground
and playground apparatus; Toys, games, playthings and
novelties; Scale model kits [toys]; Plush toys and other stuffed
toys; Slot machines [gaming machines], Arcade video game
;machines; Video game apparatus; Video game consoles
;Scale model vehicles; Toy vehicles; Scooters [toys]; Toy cars
;Remote-controlled toy vehicles; Balls for games
;Kaleidoscopes; Board games; Playing cards; Playing balls
Stationary exercise bicycles; Archery implements; Appliances
for gymnastics; Racing car games; Gloves for games; Floats for
fishing; Camouflage screens [sports articles]; parts and fittings
;of all aforesaid goods, included in this class
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302019019123
Claim Date: 16/08/2019
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Date of

19/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Montfort Services Sdn.
Bhd.
Nationality
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3
Salisbury Road, Kowloon - Hong Kong
Applicant for
Correspondence
Trademark

19/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.بي إتش دي. مونتفورت سيرفيسز إس دي إن

:اسم طالب التسجيل

ھونغ كونغ
شركة اجنبية

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

، سالزباري رود٣ ، ستار ھاوس،ث فلور١٠ ،١٠٠١ يونت
كولون – ھونج كونج

Trimark Consulting Company (Trimark)
ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات ) ترايمارك( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 وادي، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨ -٧٧٨٠
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
 عمان، صقرة
171535
Class
28
28
الصنف
١٧١٥٣٥

Goods/Services
Games and playthings, namely gymnastic. fitness and sporting
articles and equipment, namely, balance beams, horizontal bars.
mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes,
trampolines, training stools; ankle and wrist weights for
exercise, athletic equipment, namely, training devices, namely,
weights to be attached around the waist, elasticated belts for
stretching calves, quads and backs. skipping ropes,
weightlifting belts, bags specially adapted for sports equipment,
balls for sports, namely, cricket balls, golf balls, basket balls.
Soccer balls, rugby balls. Footballs, tennis balls, medicine balls
and inflatable balls. barbells, exercise balls, exercise bars.
exercise weights, leg weights, personal exercise mats, portable
ski carriers, running gloves. shin guards for athletic use,
shoulder pads for athletic use, stretch bands used for yoga and
physical fitness purposes, treadmills, trolley bags specially
adapted for sports equipment, weightlifting gloves, workout
gloves, wrist guards for athletic use, yoga mats.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تحديدا،  أدوات ومعدات اللياقة البدنية والرياضية. الجمباز،اللعب وأدوات اللعب تحديدا
 شرائط،  أطواق الجمباز اإليقاعي. الحلقات، الحصير،عارضة التوازن والقضبان األفقية
،  المعدات الرياضية،  كراسي التدريب ؛ أوزان الكاحل والرسغ للتمرين،  الترامبولين، وحبال
 واألحزمة المطاطية،  األوزان المراد تثبيتھا حول الخصر، تحديدا، أجھزة التدريب،تحديدا
 تخطي الحبال وأحزمة رفع األثقال والحقائب.لتمديد عضلة السمانة والعضلة الرباعية والظھر
 كرات الكريكيت وكرات الغولف، تحديدا، المخصصة للمعدات الرياضية وكرات الرياضة
 الكرات الطبية،  كرات التنس،  كرات القدم. كرات الركبي،  كرات كرة القدم.وكرات السلة
 ساق،  أوزان التمرين. عصى التمرين،  كرات التمارين،  عصى االوزان.والكرات المنفوخة
 واقي. قفازات الجري،  حامالت التزلج المحمولة،  حصائر التمرين الشخصية، األوزان
 أشرطة التمديد المستخدمة،  وسادات الكتف لالستخدام الرياضي، الساق لالستخدام الرياضي
 العربات ذات العجالت المخصصة للمعدات،  اجھزة الجري، لممارسة اليوغا واللياقة البدنية
،  واقيات المعصم لالستخدام الرياضي،  قفازات التمرين،  وقفازات رفع األثقال، الرياضية
حصائر اليوغا
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Date of

13/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Pioneer of Arabic Food for
food Supplying
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah - Kingdome of Saudi Arabia

Applicant for
Correspondence

Trademark

13/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة رواد الغذاء العربي للمواد الغذائية

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 المملكة العربية السعودية- جدة

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
171599
Class
29
29
الصنف
١٧١٥٩٩

Goods/Services
Meat; preserved meat; meat extracts; preparations for making
Bouillon; Bouillon concentrates; fish, poultry and game;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; Pickles;
Tomato juice for cooking; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; Whipped Cream; Milk shakes; Whey;
Yoghurt; edible oils and fats; oils for food; Palm kernel oil for
food; Olive oil for food; Flaxseed oil for culinary purposes.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ركازات مرق اللحم؛، مستحضرات العداد مرق اللحم، خالصات لحم، لحم محفوظ،اللحوم
، مخلالت، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة،األسماك ولحوم الدواجن والصيد
 قشدة، البيض والحليب،ھالم )جيلي( ومربيات فواكه مغطاة بالسكر، عصير بندورة للطبخ
، الزيوت والدھون الصالحة لألكل،(لبن رائب زبادي،لبن مخيض،  مخفوق الحليب،مخفوقة
. َزيتُ ال َك َّتان ألغراض الطھو، زيت زيتون للطعام، زيت لب النخيل للطعام،زيوت للطعام
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة المجازفون لالستيراد والتصدير ./فيصل سميح اسماعيل حرز ﷲ

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -شارع المدينة المنورة  ،ص.ب١٦١١٥ ,٦٥٧٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٦١١٥ -٦٥٧٥عمان  -شارع المدينة المنورة

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

29

22/12/2019

Date of

Applicant Name:

& Al Mujazefon Import
Export Est- Faisl Sameh
Esmaeel Herzallah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - al madina al monwra St ,
P.O.Box: 6575, 16115

Applicant for
P.O.Box 6575 -16115 Amman - al madina
Correspondence
al monwra St
Trademark
171390
Class
29

Goods/Services
milk
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة المجازفون لالستيراد والتصدير ./فيصل سميح اسماعيل حرز ﷲ

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -شارع المدينة المنورة  ،ص.ب١٦١١٥ ,٦٥٧٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٦١١٥ -٦٥٧٥عمان  -شارع المدينة المنورة

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٩٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

29

22/12/2019

Date of

Applicant Name:

& Al Mujazefon Import
Export Est- Faisl Sameh
Esmaeel Herzallah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - al madina al monwra St ,
P.O.Box: 6575, 16115

Applicant for
P.O.Box 6575 -16115 Amman - al madina
Correspondence
al monwra St
Trademark
171392
Class
29

Goods/Services
milk
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة المجازفون لالستيراد والتصدير ./فيصل سميح اسماعيل حرز ﷲ

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -شارع المدينة المنورة  ،ص.ب١٦١١٥ ,٦٥٧٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٦١١٥ -٦٥٧٥عمان  -شارع المدينة المنورة

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

29

22/12/2019

Date of

Applicant Name:

& Al Mujazefon Import
Export Est- Faisl Sameh
Esmaeel Herzallah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - al madina al monwra St ,
P.O.Box: 6575, 16115

Applicant for
P.O.Box 6575 -16115 Amman - al madina
Correspondence
al monwra St
Trademark
171391
Class
29

Goods/Services
milk
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

مؤسسة المجازفون لالستيراد والتصدير ./فيصل سميح اسماعيل حرز ﷲ

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -شارع المدينة المنورة  ،ص.ب١٦١١٥ ,٦٥٧٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٦١١٥ -٦٥٧٥عمان  -شارع المدينة المنورة

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٨٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

29

22/12/2019

Date of

Applicant Name:

& Al Mujazefon Import
Export Est- Faisl Sameh
Esmaeel Herzallah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - al madina al monwra St ,
P.O.Box: 6575, 16115

Applicant for
P.O.Box 6575 -16115 Amman - al madina
Correspondence
al monwra St
Trademark
171389
Class
29

Goods/Services
milk
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Zalmout Distribution Co.
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hisba Street - Nablus City

Goods/Services
ajvar [preserved peppers], anchovy, beans, preserved, broth,
butter, cheese, potato chips, coconut, desiccated, coconut oil,
Corn oil, cranberry sauce [compote], cream [dairy products],
whipped cream, potato flakes, edible oils, fish fillets, potato
crisps, fruit chips, fruit pulp, fruit, stewed, fruits, tinned [canned
(Am.)], preserved garlic, gherkins, hummus [chickpea paste],
jams, lentils, preserved, marmalade, meat, preserved, meat,
tinned [canned (Am.)], salted meats, milk, milk beverages, milk
predominating, milk products, mushrooms, preserved, olive oil
for food, olives, preserved, palm kernel oil for food, palm oil for
food, peanut butter, peanuts, processed, pickles, potato chips,
poultry, not live, fruit pulp, raisins, rape oil for food, salted
meats, sardines, sausages, sesame oil, sunflower oil for food,
tahini [sesame seed paste], tomato purée, vegetables, dried,
vegetables, preserved, vegetables, tinned [canned (Am.)], Meat,
fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs;
milk and milk products; edible oils and fats.

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الزلموط للتوزيع
فلسطين
شركة اجنبية

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

 نابلس-شارع الحسبه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171545
Class
29

30/01/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
29

الصنف

١٧١٥٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، جبنة، زبدة، مرق لحم، بقول محفوظة، سمك األنشوفة،[خل الفلفل الحار]فلفل محفوظ
 توت بري مطبوخ ]فواكه، زيت ذرة، زيت جوز الھند، جوز ھند مجفف،رقائق بطاطا
، زيوت صالحة لألكل، رقائق بطاطا، قشدة مخفوقة،[ قشدة ]منتجات ألبان،[مطبوخة بالسكر
 فواكه، فواكه مطبوخة، لب فواكه، رقائق فواكه، رقائق بطاطا،(شرائح سمك طرية )فيليه
 مربى، عدس محفوظ، مَربيات،[ حمص ]عجينة الحمص، خيار مخلل، ثوم محفوظ،معلبة
 مشروبات الحليب ]يكون الحليب ھو، حليب، لحوم مملحة، لحم معلب، لحم محفوظ،فواكه
 زيت لب، زيتون محفوظ، زيت زيتون للطعام، فطر محفوظ، منتجات حليب،[السائد فيھا
 رقائق، مخلالت، فول سوداني معالج، زبدة فول سوداني، زيت نخيل للطعام،النخيل للطعام
، سردين، لحوم مملحة، زيت لفت للطعام، زبيب، لب فواكه، لحوم دواجن غير حية،بطاطا
 معجون،[ طحينية ]عجينة بذور السمسم، زيت عباد الشمس للطعام، زيت سمسم،سجق
 اللحوم واألسماك ولحوم، خضروات معلبة، خضروات محفوظة، خضروات مجففة،بندورة
( ھالم )جيلي، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة، خالصات اللحم،الدواجن والصيد
 الزيوت والدھون، البيض والحليب ومنتجات الحليب،ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر
.الصالحة لألكل
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تاريخ ايداع الطلب:

03/06/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد عيسى يوسف االعرج

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ماركا الشمالية ،شارع بيعة العقبة بناء رقم  ،٢٢عــــمان،
المملكة االردنية الھاشمية  ،ص.ب١١١٩١ ,٩١٠٥٨٠:
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٥٤

03/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األسماك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات اللحم ،فواكه وخضروات محفوظة ومجففة
ومطھوة،عصير بندورة للطبخ ،ھالم )جيلي( ومربيات فواكه مغطاة بالسكر ،البيض والحليب،
مخفوق الحليب ،لبن مخيض ،لبن رائب )زبادي( ،الزيوت والدھون الصالحة لألكل ،زيت لب
النخيل للطعام ،زيت زيتون للطعامَ ،زيتُ ال َك َّتان ألغراض الطھو.

29

Mohammed Issa Youssef
Al-Araj
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address North Marka, Aqabah Pledge street.
Building No. 22, Amman, The Hashemite
Kingdom of Jordan, P.O.Box: 910580,
11191
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
171554
Class
29

Goods/Services
Fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; tomato juice for cooking; jellies,
; ;jams, compotes; eggs; milk; milk shakes; whey; yoghurt
;edible oils and fats.; palm kernel oil for food; olive oil for food
flaxseed oil for cooking.
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Date of

21/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 142025, 11814
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171677
Class
29

Goods/Services
Milk; Yogurt; milk products; dairy products; milk derivatives
products; butter, cheese; labneh; flavored milk-based
beverages; Hummus, bean, falafel; Pita chips namely roasted
potato chips, Papa ghanouj, Tabbouleh, spices eggplant, salad,
Tahini sesame seeds, Tahini sauce, Tabouleh salad, Cucumber
sauce

21/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,١٤٢٠٢٥:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١٨١٤

29

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٦٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحليب؛ اللبن؛ منتجات الحليب؛ منتجات االلبان؛ منتجات مشتقات الحليب؛ الزبدة؛ الجبن؛
اللبنه؛ مشروبات منكھة اساسھا الحليب؛ حمص؛فول مدمس؛ فالفل؛ رقائق بيتا والمقصود
 بذورة، طحينة، سلطة، متبل، تبولة،  بابا غنوج، بھا رقائق العجين او البطاطا المحمصة
 صلصة خيار؛،  سلطة تبولة، صلصة طحينة،سمسم طحينة
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171430
Class
29

Goods/Services
Milk; Yogurt; milk products; dairy products; milk derivatives
products; butter, cheese; labneh; flavored milk-based
beverages; Hummus, bean, falafel; Pita chips, Papa ghanouj,
Tabbouleh, spices eggplant, salad, Tahini sesame seeds, Tahini
sauce, Tabouleh salad, Cucumber sauce; Sweetened flavored
yoghurt various fruits, Strawberry stirred yogurt, jelly flavored
with various fruits

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,٩٤٢٤٦٠:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١١٩٤

29

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٤٣٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحليب؛ اللبن؛ منتجات الحليب؛ منتجات االلبان؛ منتجات مشتقات الحليب؛ الزبدة؛ الجبن؛
 بابا غنوج، اللبنه؛ مشروبات منكھة اساسھا الحليب؛ حمص؛ فول مدمس؛ فالفل؛ رقائق بيتا
 صلصة، سلطة تبولة، صلصة طحينة، بذورة سمسم طحينة، طحينة، سلطة، متبل، تبولة،
 جلي بنكھات فواكه، لبن بقطع الفواكه الطبيعية،خيار؛ اللبان محاله بنكھات فواكة مختلفة
.مختلفة
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171684
Class
29

Goods/Services
Milk; Yogurt; milk products; dairy products; milk derivatives
products; butter, cheese; labneh; flavored milk-based
beverages; Hummus, bean, falafel; Pita chips, Papa ghanouj,
Tabbouleh, spices eggplant, salad, Tahini sesame seeds, Tahini
sauce, Tabouleh salad, Cucumber sauce; Sweetened flavored
yoghurt various fruits, Strawberry stirred yogurt, Sweetened
flavored jelly various fruits.

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,٩٤٢٤٦٠:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١١٩٤

29

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٦٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحليب؛ اللبن؛ منتجات الحليب؛ منتجات االلبان؛ منتجات مشتقات الحليب؛ الزبدة؛ الجبن؛
 بابا غنوج، اللبنه؛ مشروبات منكھة اساسھا الحليب؛ حمص؛ فول مدمس؛ فالفل؛ رقائق بيتا
 صلصة،  سلطة تبولة، صلصة طحينة، بذورة سمسم طحينة، طحينة، سلطة، متبل، تبولة،
 جلي بنكھات فواكه، لبن بقطع الفواكه الطبيعية،خيار؛ اللبان محاله بنكھات فواكة مختلفة
.مختلفة
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171432
Class
29

Goods/Services
Milk; Yogurt; milk products; dairy products; milk derivatives
products; butter, cheese; labneh; flavored milk-based
beverages; Hummus, bean, falafel; Pita chips, Papa ghanouj,
Tabbouleh, spices eggplant, salad, Tahini sesame seeds, Tahini
sauce, Tabouleh salad, Cucumber sauce; Sweetened flavored
yoghurt various fruits, Strawberry stirred yogurt, jelly flavored
with various fruits

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,٩٤٢٤٦٠:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١١٩٤

29

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٤٣٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحليب؛ اللبن؛ منتجات الحليب؛ منتجات االلبان؛ منتجات مشتقات الحليب؛ الزبدة؛ الجبن؛
 بابا غنوج، اللبنه؛ مشروبات منكھة اساسھا الحليب؛ حمص؛ فول مدمس؛ فالفل؛ رقائق بيتا
 صلصة، سلطة تبولة، صلصة طحينة، بذورة سمسم طحينة، طحينة، سلطة، متبل، تبولة،
 جلي بنكھات فواكه، لبن بقطع الفواكه الطبيعية،خيار؛ اللبان محاله بنكھات فواكة مختلفة
.مختلفة
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171423
Class
29

Goods/Services
Milk; Yogurt; milk products; dairy products; milk derivatives
products; butter, cheese; labneh; flavored milk-based
beverages; Hummus, bean, falafel; Pita chips namely roasted
potato chips, Papa ghanouj, Tabbouleh, spices eggplant, salad,
Tahini sesame seeds, Tahini sauce, Tabouleh salad, Cucumber
sauce; Sweetened flavored yoghurt various fruits, Strawberry
stirred yogurt, Sweetened flavored jelly various fruits

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,٩٤٢٤٦٠:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١١٩٤

29

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٤٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحليب؛ اللبن؛ منتجات الحليب؛ منتجات االلبان؛ منتجات مشتقات الحليب؛ الزبدة؛ الجبن؛
اللبنه؛ مشروبات منكھة اساسھا الحليب؛ حمص؛ فول مدمس؛ فالفل؛ رقائق بيتا والمقصود
 بذورة، طحينة، سلطة، متبل، تبولة،  بابا غنوج، بھا رقائق العجين او البطاطا المحمص
 صلصة خيار؛ اللبان محاله بنكھات فواكة،  سلطة تبولة، صلصة طحينة،سمسم طحينة
. جلي بنكھات فواكه مختلفة، لبن بقطع الفواكه الطبيعية،مختلفة
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Date of

21/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

21/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة العالمية للتجارة والوكاالت

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

Universal Trade and
Agencise
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman/mqablen/alhuria street,
P.O.Box: 3869, 11821

,٣٨٦٩:ب. ص، ش الحرية/المقابلين/الشارع عمان/المدينة
١١٨٢١

Applicant for
city/street:Amman/mqablen/alhuria street,
Correspondence
P.O.Box: 3869, 11821
Trademark
171700
Class
29

,٣٨٦٩:ب. ص، ش الحرية/المقابلين/الشارع عمان/المدينة
١١٨٢١
29
الصنف
١٧١٧٠٠

Goods/Services
Edible oils and fats, dairy products, milk, eggs, jelly, jams, fruits
cooked with sugar. fruits and vegetables, preserved, frozen and
dried with sugar

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ھالم ومربيات وفواكه مطبوخة, بيض, حليب,  منتجات البان, زيوت ودھون صالحة لألكل
 فواكه وخضراوات محفوظة ومجمدة وجففة بالسكر,بالسكر
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تاريخ ايداع الطلب:

01/09/2020

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

يزن شاھر علي عثمان
االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٥١٢ -١٦٥المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

١٧١٦٣٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس البطاطا

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Yazan shaher Ali Othman
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/jawa, P.O.Box: 165,
11512

عمان/جاوا  ،ص.ب١١٥١٢ ,١٦٥:

عمان/جاوا
الصنف

01/09/2020

Date of

29

Applicant for
P.O.Box 165 -11512 city/street
Correspondence
amman/jawa
Trademark
171636
Class
29

Goods/Services
potato chips
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

موسى فتحي موسى بدير

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Musa fathi musa budair

عمان  -شارع النجميه قرب مخازن جرار  ،ص.ب,٩٤١٧٦٥:
١١١٩٤
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٧٦٥عمان  -شارع النجميه قرب
مخازن جرار
الصنف
١٧١٦٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التمور

02/09/2020

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - Alnjmiah St., P.O.Box: 941765,
11194

Applicant for
P.O.Box 941765 -11194 amman - Alnjmiah
Correspondence
St.
Trademark
171634
Class
29
29

Goods/Services
dates
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تاريخ ايداع الطلب:

22/10/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد محمد عبد الرحمن ابدير

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب١١٦٢٠ ,١٩٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٦٢٠ -١٩٩عمان

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٦٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معجون الطماطم ,مستحضرات تحضير المرق ,مربى فواكه

اعالن الجريدة الرسمية

22/10/2020

Date of

Applicant Name:

Ahmad Mohammed
Abeldarahman Budair
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address KHBP, P.O.Box: 199, 11620

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 199 -11620 KHBP
Correspondence
Trademark
171465
Class
29

Goods/Services
tomato pur?e, preparations for making bouillon, marmalade
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Date of

22/12/2019

22/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

Applicant Name:
PT Sumber Kopi Prima
بي تي سومبر كوبي بريما
Nationality
: INDONESIA
اندونيسيا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address DBS Bank Tower Lt.11,Ciputra World
 جيه آي،١  سيبوترا ورلد،١١ .دي بي اس بنك تاور إل تي
1,Jl.Prof .Dr.Satrio Kav .3-5,Karet
،  سيتيابودي،  كاريت كونينجان، ٥-٣  ساتريو كاف.د.بروف
Kuningan, Setiabudi , Jakarta
. إندونيسيا، ١٢٩٤٠ جاكرتا
12940,Indonesia
Applicant for
UNITED TRADEMARK & PATENT
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعص
Correspondence
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
الطابق-مجمع شيكاغو-العبدلي- عمان١١١٩٠ -٩٢٥٨٥٢
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
٧ مكتي رقم-الثاني
Trademark
171697
Class
30
30
الصنف
١٧١٦٩٧

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

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Artificial coffee; coffee-based beverages; chicory [coffee
substitute]; chips [cereal products]; chocolate; chocolate
beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with milk; cocoabased beverages; tea-based beverages; chocolate-based
beverages; coffee; coffee beverages with milk; coffee flavorings
[flavourings]; vegetal preparations for use as coffee substitutes;
unroasted coffee; edible ices; flavorings, other than essential
oils, for beverages; iced tea; powders for making ice cream.
Disclaimer: disclaim (EST.2018) as one unit if it will be used
separately from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بن اصطناعي; مشروبات اساسھا القھوة; ھندباء برية ]بدائل للقھوة[; رقائق ]منتجات
;حبوب[; شوكوالته; مشروبات شوكوالته بالحليب; كاكاو; مشروبات كاكاو بالحليب
;مشروبات اساسھا الكاكاو; مشروبات اساسھا الشاي; مشروبات اساسھا الشوكوالته; قھوة
مشروبات قھوة بالحليب; منكھات للقھوة; مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقھوة; بن غير
;محمص; مثلجات صالحة لالكل; منكھات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية; شاي مثلج
.مساحيق لصنع المثلجات
( كوحدة واحدة اذا ما وردت بمعزل عن العالمة٢٠١٨.EST)  التنازل عن:التنازل
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Date of

20/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Taleb Al- Ammouri and
Partners Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ al-moqabalen / al- sakhra almusharafa street , P.O.Box: 5656, 13115

Goods/Services
chocolate
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (chocolate)if used separately from the
mark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة طالب العموري و شركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

,٥٦٥٦:ب. ص،  شارع الصخرة المشرفة/  المقابلين/ عمان
١٣١١٥

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 5656 -13115 amman/ almoqabalen / al- sakhra al- musharafa
street
171517
Class
30

20/01/2020

 شارع الصخرة/  المقابلين/  عمان١٣١١٥ -٥٦٥٦ ب.ص
المشرفة
30

الصنف

١٧١٥١٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
شوكوالتة
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهchocolate)
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

شركة الزلموط للتوزيع
فلسطين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Zalmout Distribution Co.
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hisba Street - Nablus City

شارع الحسبه -نابلس

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٣٩

30/01/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالتة؛ الكاكاو؛ الكراميل؛ الطوفي؛ الفدج؛ النوجا؛ الحبوب؛ البن؛ الشاي؛ التابيوكا؛
الساجو؛ الدقيق؛ عسل النحل؛ العسل األسود؛ السكر؛ الملح؛ األطعمة والمشروبات المصنوعة
كليا ً أو جزئيا ً من أي المنتجات المذكورة أعاله أو بدائل تلك المنتجات؛ الحلويات؛ قطع
الحلويات؛ حلويات الشوكوالتة؛ حلويات لتزيين المواد الغذائية؛ شوكوالتة لتزيين الطعام؛
قطع الشوكوالتة؛ شوكوالتة على شكل بيض؛ شكوالتة محشوة؛ حلويات مغطاة بالشوكوالتة؛
كمأة )حلويات(؛ أقراص سكرية )حلويات(؛ حلويات الشوكوالتة تحتوي على البسكويت أو
المكسرات أو الكراميل أو الطوفي أو الفدج أو النوجا أو الفاكھة المجففة؛ حلويات الشوكوالتة
التي تحتوي على حشوات صلصة؛ حلويات الشوكوالتة التي تحتوي على حشوات كريمة؛
حلويات الشوكوالتة بنكھة القھوة؛ حبوب القھوة المغطاة )حلويات(؛ حبوب القھوة المغطاة
بالشكوالتة )حلويات(؛ حلوى؛ الحلوى العودية )حلويات(؛ ھالميات )جلي( فواكه ]حلويات[؛
سكاكر؛ قطع السكاكر؛ حلويات سكرية؛ سكاكر الشوكوالتة؛ علكة؛ أطعمة خفيفة؛ أطعمة
خفيفة تحتوي على أو مغطاة بالشوكوالتة؛ منتجات المخابز؛ البسكويت؛ بسكويت الشعير؛
البسكويت الذي يحتوي على فاكھة مجففة أو شوكوالتة أو مكسرات؛ البسكويت المغطى
بالشوكوالتة؛ رقائق البسكويت؛ رقائق البسكويت بالشوكوالتة؛ بسكويت رقيق ھش؛
معكرون؛ كعك محلى؛ الكعك؛ مسحوق الكعك؛ خليط الكعك؛ الفطائر؛ المعجنات؛ فطائر محالة
)بانكيك(؛ كعك الوفل؛ تورتات )كيك بالفواكه(؛ بسكويت مملح؛ بسكويت مملح مغطى
بالشوكوالتة؛ شرائح الذرة؛ قطع الحبوب؛ قطع الموسلي؛ قطع األطعمة الخفيفة؛ قطع األطعمة
الخفيفة التي تحتوي على الشوكوالتة أو الحبوب أو المكسرات أو الفاكھة )حلويات(؛ األطعمة
الخفيفة المغطاة بالشوكوالتة؛ مكسرات )حلويات(؛ مكسرات مغطاة )حلويات(؛ مكسرات أو
حبوب أو فواكه مغطاة بالشوكوالتة )حلويات(؛ مشروبات مثلجة؛ شوكوالتة للشرب؛
شوكوالتة ساخنة؛ مشروبات )أساسھا الشوكوالتة(؛ مشروبات )أساسھا الكاكاو(؛ مشروبات
)أساسھا القھوة(؛ مشروبات )أساسھا الشاي(؛ مسحوق الكاكاو؛ مسحوق الشوكوالتة؛
مشروبات األطعمة المم ّلتة؛ شراب؛ قطر السكر؛ أشربة الشوكوالتة لتحضير المشروبات التي
أساسھا الشوكوالتة؛ أشربة للطعام؛ صلصات؛ صلصات الشوكوالتة؛ معاجين للفرد؛ معاجين
الشوكوالتة للفرد؛ معاجين للفرد أساسھا الشوكوالتة والمكسرات؛ توابل؛ بھارات؛ مثلجات
لألكل؛ حلويات مجمدة؛ البوظة؛ حلوى عودية مجمدة؛ زبادي مجمد؛ حلويات مثلجة؛ شربات؛
مھلبية؛ أقراص سكرية؛ ھالميات )جلي(؛ حلوى من كريمة مخفوقة وھالم؛ حلويات ومھلبية
أساسھا الشوكوالتة؛ حلويات ومھلبية أساسھا األرز؛ حلويات ومھلبية أساسھا المعكرونة؛
منكھات لألطعمة والمشروبات واألطعمة الخفيفة والوجبات؛ مكونات إلعداد األطعمة
والمشروبات واألطعمة الخفيفة والوجبات

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171539
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Chocolate; cocoa; toffee; Fudge; nougat; cereals; coffee; tea
tapioca; sago; flour; honey; treacle; sugar; salt; Food and
beverages wholly or partly made from any of the above
products or their substitutes; confectionery; confectionery
pieces; chocolate confectionery; confectionery for decorating
;foodstuff; chocolate for decorating food; chocolate pieces
chocolate in form of eggs; stuffed chocolate; chocolate-coated
confectionery; truffles (confectionery); fondants
[confectionery]; Chocolate confectionery consist of biscuits,
nuts, caramel, toffee, fudge, nougat, or dried fruit; Chocolate
confectionery consist of stuffed sauce; Chocolate confectionery
consist of stuffed cream; Chocolate confectionery with coffee
flavor; coated coffee beans (confectionery); chocolate coated
coffee beans (confectionery); sweets; candy sticks; fruit jellies
[confectionery]; candy; candy piece; sweetmeats; chocolate
candy; gum; snack food; snack food consist of or coated with
chocolate; bakery products; biscuits; malt biscuits; biscuits
consist of dried fruit, chocolate or nuts; chocolate coated
;biscuits; wafers; chocolate wafers; crackers; macaroons
;cookies; buns; buns powder; buns mixes; pies; pastries
pancakes; waffles; tarts; salted biscuits; chocolate-coated
salted biscuits; corn flakes; cereal pieces; muesli; snack food
piece; snack food piece that consist of chocolate, cereal, nuts
or fruit (confectionery); chocolate coated snack food; nuts
(confectionery); coated nuts (confectionery); Nuts, cereals or
;chocolate coated fruits (confectionery); Iced beverages
;chocolate drinks; hot chocolate; chocolate-based beverages
cocoa-based beverages; coffee-based beverages; tea-based
beverages; cocoa powder; chocolate powder; malt based food
;beverages; syrups; golden syrup; chocolate-based beverages
syrups for foods; sauces; chocolate sauce; spreads; chocolate
;spreads; nuts and chocolate based spreads; condiments
spices; edible ices; frozen confectionery; ice cream; frozen
;candy sticks; frozen yogurt; confectionery ices; sherbets
;puddings; fondants; jellies; whipped cream and jelly dessert
chocolate based confectionery and buddings; rice based
confectionery and buddings; pasta based confectionery and
;buddings; Flavors for food, beverages, snacks and meals
Ingredients for making foods, beverages, snacks and meals.
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تاريخ ايداع الطلب:

30/01/2020

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

شركة الزلموط للتوزيع
فلسطين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Zalmout Distribution Co.
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hisba Street - Nablus City

شارع الحسبه -نابلس

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٤٢

30/01/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالتة؛ الكاكاو؛ الكراميل؛ الطوفي؛ الفدج؛ النوجا؛ الحبوب؛ البن؛ الشاي؛ التابيوكا؛
الساجو؛ الدقيق؛ عسل النحل؛ العسل األسود؛ السكر؛ الملح؛ األطعمة والمشروبات المصنوعة
كليا ً أو جزئيا ً من أي المنتجات المذكورة أعاله أو بدائل تلك المنتجات؛ الحلويات؛ قطع
الحلويات؛ حلويات الشوكوالتة؛ حلويات لتزيين المواد الغذائية؛ شوكوالتة لتزيين الطعام؛
قطع الشوكوالتة؛ شوكوالتة على شكل بيض؛ شكوالتة محشوة؛ حلويات مغطاة بالشوكوالتة؛
كمأة )حلويات(؛ أقراص سكرية )حلويات(؛ حلويات الشوكوالتة تحتوي على البسكويت أو
المكسرات أو الكراميل أو الطوفي أو الفدج أو النوجا أو الفاكھة المجففة؛ حلويات الشوكوالتة
التي تحتوي على حشوات صلصة؛ حلويات الشوكوالتة التي تحتوي على حشوات كريمة؛
حلويات الشوكوالتة بنكھة القھوة؛ حبوب القھوة المغطاة )حلويات(؛ حبوب القھوة المغطاة
بالشكوالتة )حلويات(؛ حلوى؛ الحلوى العودية )حلويات(؛ ھالميات )جلي( فواكه ]حلويات[؛
سكاكر؛ قطع السكاكر؛ حلويات سكرية؛ سكاكر الشوكوالتة؛ علكة؛ أطعمة خفيفة؛ أطعمة
خفيفة تحتوي على أو مغطاة بالشوكوالتة؛ منتجات المخابز؛ البسكويت؛ بسكويت الشعير؛
البسكويت الذي يحتوي على فاكھة مجففة أو شوكوالتة أو مكسرات؛ البسكويت المغطى
بالشوكوالتة؛ رقائق البسكويت؛ رقائق البسكويت بالشوكوالتة؛ بسكويت رقيق ھش؛
معكرون؛ كعك محلى؛ الكعك؛ مسحوق الكعك؛ خليط الكعك؛ الفطائر؛ المعجنات؛ فطائر محالة
)بانكيك(؛ كعك الوفل؛ تورتات )كيك بالفواكه(؛ بسكويت مملح؛ بسكويت مملح مغطى
بالشوكوالتة؛ شرائح الذرة؛ قطع الحبوب؛ قطع الموسلي؛ قطع األطعمة الخفيفة؛ قطع األطعمة
الخفيفة التي تحتوي على الشوكوالتة أو الحبوب أو المكسرات أو الفاكھة )حلويات(؛ األطعمة
الخفيفة المغطاة بالشوكوالتة؛ مكسرات )حلويات(؛ مكسرات مغطاة )حلويات(؛ مكسرات أو
حبوب أو فواكه مغطاة بالشوكوالتة )حلويات(؛ مشروبات مثلجة؛ شوكوالتة للشرب؛
شوكوالتة ساخنة؛ مشروبات )أساسھا الشوكوالتة(؛ مشروبات )أساسھا الكاكاو(؛ مشروبات
)أساسھا القھوة(؛ مشروبات )أساسھا الشاي(؛ مسحوق الكاكاو؛ مسحوق الشوكوالتة؛
مشروبات األطعمة المم ّلتة؛ شراب؛ قطر السكر؛ أشربة الشوكوالتة لتحضير المشروبات التي
أساسھا الشوكوالتة؛ أشربة للطعام؛ صلصات؛ صلصات الشوكوالتة؛ معاجين للفرد؛ معاجين
الشوكوالتة للفرد؛ معاجين للفرد أساسھا الشوكوالتة والمكسرات؛ توابل؛ بھارات؛ مثلجات
لألكل؛ حلويات مجمدة؛ البوظة؛ حلوى عودية مجمدة؛ زبادي مجمد؛ حلويات مثلجة؛ شربات؛
مھلبية؛ أقراص سكرية؛ ھالميات )جلي(؛ حلوى من كريمة مخفوقة وھالم؛ حلويات ومھلبية
أساسھا الشوكوالتة؛ حلويات ومھلبية أساسھا األرز؛ حلويات ومھلبية أساسھا المعكرونة؛
منكھات لألطعمة والمشروبات واألطعمة الخفيفة والوجبات؛ مكونات إلعداد األطعمة
والمشروبات واألطعمة الخفيفة والوجبات

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171542
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Chocolate; cocoa; toffee; Fudge; nougat; cereals; coffee; tea
tapioca; sago; flour; honey; treacle; sugar; salt; Food and
beverages wholly or partly made from any of the above
products or their substitutes; confectionery; confectionery
pieces; chocolate confectionery; confectionery for decorating
;foodstuff; chocolate for decorating food; chocolate pieces
chocolate in form of eggs; stuffed chocolate; chocolate-coated
confectionery; truffles (confectionery); fondants
[confectionery]; Chocolate confectionery consist of biscuits,
nuts, caramel, toffee, fudge, nougat, or dried fruit; Chocolate
confectionery consist of stuffed sauce; Chocolate confectionery
consist of stuffed cream; Chocolate confectionery with coffee
flavor; coated coffee beans (confectionery); chocolate coated
coffee beans (confectionery); sweets; candy sticks; fruit jellies
[confectionery]; candy; candy piece; sweetmeats; chocolate
candy; gum; snack food; snack food consist of or coated with
chocolate; bakery products; biscuits; malt biscuits; biscuits
consist of dried fruit, chocolate or nuts; chocolate coated
;biscuits; wafers; chocolate wafers; crackers; macaroons
;cookies; buns; buns powder; buns mixes; pies; pastries
pancakes; waffles; tarts; salted biscuits; chocolate-coated
salted biscuits; corn flakes; cereal pieces; muesli; snack food
piece; snack food piece that consist of chocolate, cereal, nuts
or fruit (confectionery); chocolate coated snack food; nuts
(confectionery); coated nuts (confectionery); Nuts, cereals or
;chocolate coated fruits (confectionery); Iced beverages
;chocolate drinks; hot chocolate; chocolate-based beverages
cocoa-based beverages; coffee-based beverages; tea-based
beverages; cocoa powder; chocolate powder; malt based food
;beverages; syrups; golden syrup; chocolate-based beverages
syrups for foods; sauces; chocolate sauce; spreads; chocolate
;spreads; nuts and chocolate based spreads; condiments
spices; edible ices; frozen confectionery; ice cream; frozen
;candy sticks; frozen yogurt; confectionery ices; sherbets
;puddings; fondants; jellies; whipped cream and jelly dessert
chocolate based confectionery and buddings; rice based
confectionery and buddings; pasta based confectionery and
;buddings; Flavors for food, beverages, snacks and meals
Ingredients for making foods, beverages, snacks and meals.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ليكر لتجارة المواد الغذائية

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

االردن
ذ .م .م
عمان البيادر ش حسني صوبر  ،ص.ب١١٣٦١ ,١٢٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٣٦١ -١٢٠٥عمان البيادر ش حسني صوبر

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٧٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السكاكر والمكسرات والشوكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

18/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Lakker For Food stuff
Trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -al bayader -husni souber str,
P.O.Box: 1205, 11361
Applicant for
 P.O.Box 1205 -11361 amman -al bayaderCorrespondence
husni souber str
Trademark
171474
Class
30
30

Goods/Services
candies nuts chocolate
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Date of

09/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
doTERRA Holdings, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 389 South 1300 West, Pleasant Grove,
Utah 84062, United States of America

Goods/Services
Chewing gum; candy; sweetmeats (candy); lozenges
(confectionery); mint-flavored sweets; candy for foods;
confectionery; candy mints; candy bar; mint for confectionery;
tea, tea extracts; infusions (other than for medicinal use); royal
jelly for human consumption (other than for medicinal
purposes)

:تاريخ ايداع الطلب

 إل إل سي،دوتيرا ھولدينغز
امريكا
شركة اجنبية

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

،٨٤٠٦٢  يوتاه، بليزانت غروف، ويست١٣٠٠  ساوث٣٨٩
الواليات المتحدة األمريكية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171547
Class
30

09/03/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
30

الصنف

١٧١٥٤٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
علكة للمضغ؛ حلوى؛ حلويات سكرية ]سكاكر[؛ قطع حلوى ]حلويات[؛ حلويات منكھة
،بالنعناع؛ حلوى للطعام؛ حلويات؛ حلوى بالنعناع؛ ألواح حلوى؛ نعناع للحلويات؛ الشاي
خالصات شاي؛ منقوعات )ليست لالستخدام الطبي(؛ ھالم )جيلي( ملكي لالستھالك البشري
.()ليس لغايات طبية
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تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة باري للقھوة المختصه المحدودة

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

االردن
ذ .م .م
عمان-عبدون  ،ص.ب١١٨٢١ ,٩٩٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٩٩٠عمان-االردن

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٤٠

اعالن الجريدة الرسمية

12/03/2020

Date of

Applicant Name:

Bari For Specialty coffee
company LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-abdoun, P.O.Box: 990, 11821

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن,الكاكاو،القھوة االصطناعية ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز
والمعجنات ،والحلويات والمثلجات والخميرة ومسحوق الخبيز.

30

Applicant for
P.O.Box 990 -11821 amman/jordan
Correspondence
Trademark
171440
Class
30

Goods/Services
Coffee,cocoa,artifical coffee ,flour and preparations made from
cereals ,bread,pastry and confectionery,yeast ,baking -powder.
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Date of

10/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah , Alberah, Palestine

Applicant for
Correspondence
Trademark

10/05/2020

: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

Trimark Consulting Company (Trimark)
ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك ( ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 وادي، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨ -٧٧٨٠
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
 عمان، صقرة
171531
Class
30
30
الصنف
١٧١٥٣١

Goods/Services
Tea, Iced tea, Tea based beverages, Herbal tea
The trademark is specified in colors Gold, White according to the
printfiled with the application

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 شاي اعشاب, مشروبات اساسھا الشاي, شاي مثلج,شاي
 االبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب،العالمة محددة بااللوان الذھبي
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Date of

10/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah , Alberah, Palestine

Applicant for
Correspondence
Trademark

10/05/2020

: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

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
171529
Class
30
30
الصنف
١٧١٥٢٩

Goods/Services
Tea, Iced tea, Tea based beverages, Herbal tea
The trademark is specified in colors Gold, Red, White, Green
and silver according to the printfiled with the application

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 شاي اعشاب, مشروبات اساسھا الشاي, شاي مثلج,شاي
 والفضي وذلك بموجب النموذج، االخضر، االبيض، االحمر،العالمة محددة بااللوان الذھبي
المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

10/05/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سلسلة محالت بن ازحيمان

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

فلسطين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

رام ﷲ  ،البيره ،فلسطين

اعالن الجريدة الرسمية

10/05/2020

Applicant Name:

Chain Stores of Izhiman
Coffee Company
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah , Alberah, Palestine

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص.ب
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨ -٧٧٨٠شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
صقرة  ،عمان
171530
Class
30
30
الصنف
١٧١٥٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاي ,شاي مثلج ,مشروبات اساسھا الشاي ,شاي اعشاب

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Tea, Iced tea, Tea based beverages, Herbal tea
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Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Khaldun Sami Salim
Bibars
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Amman Madina Al Munawwarah Street
Mohammed Raja Al - Abushi Building No.
246 Jordan, P.O.Box: 910580, 11191

Goods/Services
pastries and confectionery; confectionery ices; honey, treacle;
almond confectionery, almond paste, binding agents for ice
cream [edible ices], biscuits, buns, cake batter, cakes, candy,
caramels [candy], chocolate, confectionery, confectionery for
decorating trees, cookies, ice cream, fondants [confectionery],
frosting [icing] (Cake-), fruit jellies [confectionery], golden
syrup, Pudding with milk for food, honey, lozenges
[confectionery], molasses for food, chocolate mousses, dessert
mousses, pancakes, pastilles [confectionery], pies, pastries,
petit-beurre biscuits, petits fours [cakes], pizza, pralines,
quiches, rice, rusks, royal jelly, sugar, sugar confectionery,
sweetmeats, tarts, waffles, frozen yoghurt [confectionery ices],
oriental and Arabic confectionery, kunafa.

:تاريخ ايداع الطلب

خلدون سامي سليم بيبرس

:اسم طالب التسجيل

االردن
فرد

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

، ٢٤٦  عمارة محمد رجا العبوشي رقم،شارع المدينه المنورة
,٩١٠٥٨٠:ب. ص، عمان المملكة االردنية الھاشمية
١١١٩١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171556
Class
30

03/06/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
30

الصنف

١٧١٥٥٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، عجينة لوز،الفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ حلوى لوز
، حلوى، كيك، عجينة كيك، كعك، بسكويت،[عوامل تماسك البوظة ]مثلجات صالحة لألكل
،( بوظة )أيسكريم، كعك محلى،  حلويات لتزيين أشجار، حلويات، شوكوالتة،[كراميل ]حلوى
 جلي فواكه،[ طبقة من مادة حلوة منكھة لدھنھا على الكعك ]تثليج،[أقراص سكرية ]حلويات
 دبس،[ قطع حلوى ]حلويات، عسل نحل، مھلبية بالحليب للطعام، دبس السكر،[]حلويات
 أقراص محالة،( فطائر محالة )بانكيك، موسية حلوى الفاكھة، موسية شوكوالته،للطعام
 برالين )حلوى اللوز أو، بيتزا،[ بتي فور ]كعك، بسكويت بالزبدة، معجنات، فطائر،[]حلويات
 حلويات، حلويات السكر، سكر،* جلي ملكي، قرشلة، أرز،( كيش )فطيرة كسترد،(الجوز
 حلويات شرقية،[ لبن مجمد ]حلويات مثلجة، كعكة الوفل،( تورتات )كيك بالفواكه،سكرية
. كنافة،وعربية
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ناشد اخوان

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

سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Nashed Brothers
Company

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Syria -Aleppo , Al Sweiqa

سوريا – حلب – السويقة

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٣٩٧

08/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين والمنتجات المصنوعة من الحبوب والمصنوعة
من الحنطة الخبز والحلويات والسكاكر والبون بون والكراميال والتوفي والراحة والنوكا
والشوكوال والبسكويت بوظة عسل دبس الخميرة والملح والخردل والخل والصلصات
البھارات والزعتر والثلج والكاتشاب والھيل والمتة

Applicant for
Correspondence

30

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171397
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from
cereals and ,bonbon ,sweets ,confectionery ,bread ,wheat
), toffee ,caramel soft candies ,chocolate , (sweets)nuga ,(raha
,molasses ,honey ,ice cream ,biscuitsyeast, salt, mustard,
vinegar, sauces, spices, thyme, ice, ketchup, cardamom, )herbs
(mitta
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تاريخ ايداع الطلب:

21/06/2020

اسم طالب التسجيل:

نعمان الجنيدي ومشاركوه

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

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

& Noman Al-JUNEIDI
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 142025, 11814

شارع الرميمين  -عمان  -األردن  ،ص.ب,١٤٢٠٢٥:
١١٨١٤
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧١٦٧٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق الخبز
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق
الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البھارات؛ الثلج؛ حلوى المھلبية؛ كتشاب
صلصلة

21/06/2020

Date of

30

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171678
Class
30

Goods/Services
;Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, tapioca and sago
;flour; bread, pastry and confectionery; ices; honey, treacle
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
;(condiments); spices; ice; cooked rice (dessert) pudding
)starch; ketchup [sauce
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Date of

28/06/2020

Applicant Name:

BTA HAVALIMANLARI
YIYECEK VE ICECEK
HIZMETLERI ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mah.
Cendere Cad. No:109L 2C Blok Kat:2
34485 Sariyer Istanbul TURKEY

28/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بي تي ايه ھافاليمانالري يايجيك في اشيجيك ھيزميتليري انونيم شيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171426
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

٢  إل١٠٩: رقم. سيندري كاد. أيازاجا ماه،فاديستانبول بولفار
 ساريير إسطنبول تركيا٣٤٤٨٥ ٢ :سي بلوك كات

30

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٤٢٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات أساسھا الشوكوالتة؛، الكاكاو؛ مشروبات أساسھا القھوة أو الكاكاو:القھوة
 نودلز )معكرونة رقيقة(؛ فطائر ومنتجات المخابز أساسھا الدقيق؛، فطائر محشوة،معكرونة
 السميت )خبز تركي على شكل حلقة مغطى،حلويات أساسھا الدقيق والشوكوالتة؛ الخبز
، فطائر،( القطمير )فطائر تركية، خبز بيتا؛ سندويشات،( معجنات )خبز تركي،(بالسمسم
 قطايف )حلوى تركية أساسھا،( البقالوة )حلوى تركية أساسھا عجين مغلف مع شراب،كيك
،( كازاندب )مھلبية تركية، كسترد،العجين(؛ حلويات أساسھا العجين مغلفة بالشراب؛ مھلبية
* شمع النحل، شمع نحل لالستھالك البشري، المھلبية )حلوى تركية(؛ العسل،مھلبية األرز
،[ صلصات ]توابل، بھارات،[ فانيال ]منكھة،)عكبر( لغايات الطعام؛ توابل للمواد الغذائية
، مكعبات السكر،صلصة بندورة؛ خميرة؛ مسحوق الخبيز؛ دقيق؛ سميد؛ نشا للطعام؛ سكر
 البسكويت، البسكويت، الشوكوالتة، الشاي المثلج؛ حلويات،مسحوق السكر؛ الشاي
 مثلجات صالحة لألكل؛ ملح؛، ( البسكويت الرقيق )ويفر(؛ علكة؛ بوظة )أيسكريم،المقرمش
 القمح، حبوب اإلفطار، رقائق ذرة، شوفان مطحون، بوشار،وجبات خفيفة أساسھا الحبوب
 شوفان معالج لالستھالك،المعالج لالستھالك البشري؛ شعير مطحون لالستھالك البشري
 األرز؛ دبس للطعام، الشعير المعالج لالستالك البشري،البشري
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تاريخ ايداع الطلب:

05/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ناشد اخوان

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

سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Nashed Brothers
Company

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Syria -Aleppo , Al Sweiqa

سوريا – حلب – السويقة

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٦٤١

05/07/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين والمنتجات المصنوعة من الحنطة الخبز
والحلويات والسكاكر والبون بون ) حلوى بنكھات فواكه متعددة كالبرتقال والليمون والنعنع (
والكراميال والتوفي والراحة والنوكا والشوكوال والبسكويت بوظة عسل دبس الخميرة والملح
والخردل والخل والصلصات البھارات والزعتر والثلج والكاتشاب والھيل والمتة

Applicant for
Correspondence

30

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171641
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from
cereals and kind )bonbon ,sweets ,confectionery ,bread ,wheat
, (lemon and mint ,of sweets with fruit flavors like orange
)toffee ,caramel , soft candies ,chocolate , (sweets)nuga ,(raha
,molasses ,honey ,ice cream ,biscuitsyeast, salt, mustard,
vinegar, sauces, spices, thyme, ice, ketchup, cardamom, )herbs
(mitta
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تاريخ ايداع الطلب:

06/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ناشد اخوان

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

سوريا
ذ .م .م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Nashed Brothers
Company

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Syria -Aleppo , Al Sweiqa

سوريا – حلب – السويقة

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٦٤٢

06/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين والمنتجات المصنوعة من الحبوب والمصنوعة
من الحنطة الخبز والحلويات والسكاكر والبون بون ) نوع من السكاكر بنكھات متعددة
كالليمون والبرتقال والنعنع وما شابه ( والكراميال والتوفي والراحة والنوكا والشوكوال
والبسكويت بوظة عسل دبس الخميرة والملح والخردل والخل والصلصات البھارات والزعتر
والثلج والكاتشاب والھيل والمتة
ا العالمة محددة بااللوان االحمر واالبيض والبيج واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل
العالمات التجارية.

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171642
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from
cereals and ,bonbon ,sweets ,confectionery ,bread ,wheat
soft candies ,toffee ,caramel (raha), nuga (sweets) , chocolate,
biscuits, ice cream , honey, molasses, ,mustard ,salt ,yeast
,cardamom ,ketchup ,ice ,thyme ,spices ,sauces ,vinegar )herbs
(mitta
Claiming Colors red, white ,beige and black as per the
specimen filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2020

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

شركة الوحدة للطاقة ذ.م.م
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
UNIT ENERGY Ltd.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman-AL-swefieh, P.O.Box:
850809, 11185

المدينة/الشارع :عمان -الصويفية  ،ص.ب,٨٥٠٨٠٩:
١١١٨٥
ص.ب  ١١١٨٥ -٨٥٠٨٠٩المدينة/الشارع :عمان -الصويفية
١٧١٥١٢

الصنف

28/07/2020

Date of

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق الذرة ) شيبس الذرة ( ،الحلويات المثلجه ،السكاكر ,المعكرونة  ،الشعيرية  ،الدقيق،
مايونيز ،خل  ،كاتشب وصلصات،القھوة ؛ الشاي،الكاكاو  ،السكر  ,األرز  ،التابيوكا ،
الساجو ،ما يقوم مقام البن  ،الملح  ،الخردل  ،الزعتر  ،المته ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعةمن الحبوب ,الخبز والكعك والفطائر والحلويات ,الخميرة ومسحوق الخبيز ,الحالوة
الطحينية ،المثلجات ،الثلج  ،البوظة ،عسل النحل والعسل األسود ،الدبس  ،الفلفل ،التوابل ،
البھارات ،الخل ؛ الشوكوالته والمغطسات والبسكويت،حبوب شوكوالته ملبسة ،العلكة ،
الراحة ،مصاص األطفال ،ملبس .

Applicant for
P.O.Box 850809 -11185
Correspondence
city/street:Amman-AL-Swafieh
Trademark
171512
Class
30

Goods/Services
Corn chips, iced sweets, sugars, macaroni , vermicelli,flour,
mayonnaise, Vinegar, catch-up, sauces, coffee , tea, cacao,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, salt, mustard, thyme,
mattai, flours and preparations made from cereals, bread, cakes,
pastry, and confectionery, baking powder , yeast, halvah
tahini,ices & ice-cream, honey, treacle, spices, vinegar,
chocolate, biscuits with chocolates, biscuits, chocolate coated
drops, gum,Turkish delight, children suckers, candy.

184

تاريخ ايداع الطلب:

11/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سالتوس للتجارة واالستثمار

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

االردن
ذ .م .م
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٥١١ -٢٩٩المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٧٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلويات،سكاكر،سوس،شوكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

11/08/2020

Date of

Applicant Name:

SALTOS TRADING AND
INVESTMENT CO
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/jordan, P.O.Box: 299,
11511

عمان -االردن  ،ص.ب١١٥١١ ,٢٩٩:

عمان -االردن
الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 299 -11511 city/street
Correspondence
amman/jordan
Trademark
171473
Class
30

Goods/Services
sweets,candy,sous,chocolate

185

Date of

26/08/2020

26/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

صالح احمد محمد النعيمي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
الشارع/المدينة

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

الشارع/ المدينة١١٨٢٠ -٤٢٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٤٦١

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

saleh ahmad mohammad
al naime
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street al aqaba /al shamiya, P.O.Box:
420, 11820
Applicant for
P.O.Box 420 -11820 city/street al aqaba
Correspondence
/al shamiya
Trademark
171461
Class
30

Goods/Services
rice
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general and commom word (swiss)if used separately
from the mark

١١٨٢٠ ,٤٢٠:ب. ص، الشاميه/العقبة

الشاميه/العقبة
30

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االرز
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

15/10/2020

اسم طالب التسجيل:

عامر "محمد عبد الحليم" "محمد رافع "العرواني

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان /شارع موفق عيسى ابريك  ،ص.ب١٩٤٧ ,١٨١٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٩٤٧ -١٨١٨عمان /شارع موفق عيسى ابريك

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٤٧

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

15/10/2020

Date of

Applicant Name:

Amer
MOHAMADABEDALHALE
EM M.R ALIRWANI
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/Mwafak Issa Abrik, P.O.Box: 1818,
1947

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
نكھات القھوة ,الشوكوال ,البيتزا ,المقرمشات ,حلويات فول سوداني ,الحلويات ,المعجنات,
القھوة ,العسل ,حلويات السكر ,خالصات للمواد الغذائية ،عدا الخالصات األثيرية والزيوت
العطرية ,بذر الكتان لغايات الطھي توابل  ,القھوة االصطناعية ,المواد المنكھة للقھوة,
المشروبات التي أساسھا الشوكوالته ,الشوفان المطحون ,رقائق شوفان ,رقائق ذرة ,الكعك
المحشو ,شراب مثلجات  ,الفطائر ,الكاكاو ,كراميل حلوى  ,الشاي المثلج ,أصابع سوس
حلويات  ,بذور السمسم )توابل( ,علكة* ,البوظة ,فطائر لحم ,المشروبات التي أساسھا
القھوة ,حلوى الحليب المخفوق ,صلصة البندورة ,معكرونة النودلز ,الكعك ,الشوفان المقشر,
حلوى الشوكوال المجمدة ,دقيق الشوفان ,قطع حلوى حلويات  ,فطائر محالة )بانكيك( ,بتي
فور كعك  ,المشروبات التي أساسھا الشاي ,صلصة معكرونة الباستا ,التوابل ,اليانسون
النجمي ,مشروبات الكاكاو مع الحليب ,الكعك المحلى ,حلوى* ,المواد القابلة للدھن التي
أساسھا الشوكوالتة ,شعيرية نودلز  ,بسكويت الشعير ,حلوى لفائف الكعك ,المثلجات القابلة
لألكل ,المواد المصنوعة من الشوكوالتة القابلة للدھن المحتوية على البندق ,مقبالت ھندية
توابل  ,جلي فواكه حلويات  ,البسكويت ,البھارات ,مزيج الحبوب والفواكه ,الوجبات
الجاھزة التي أساسھا المعكرونة ,حلوى اللوز ,حلوى اللوز ,القھوة غير المحمصة,
المشروبات التي أساسھا الكاكاو ,صلصات مرق اللحم ,حلويات بالنعناع ,حلويات سكرية,
النكھات ،عدا عن الزيوت العطرية ،للمشروبات ,الزھور أو أوراق النباتات لالستخدام كبدائل
للشاي ,البذور المطھوة لالستخدام كتوابل ,الطعام الذي أساسه الشوفان ,سباغيتي )معكرونة
رفيعة( ,ھندبا برية بدائل للقھوة  ,الشاي* ,حلوى اللوز والسكر ,صلصات توابل  ,النكھات،
عدا عن الزيوت العطرية ،للكعك ,شمع النحل* )عكبر( ,المعكرونة سريعة الطھي )طبق باباني
أساساه المعكرونة يابانية( ,البوشار ,مشروبات القھوة مع الحليب ,مشروبات شوكوالتة مع
حليب ,كعكة الوفل ,زنجبيل بھار  ,حب الكتان لغايات الطھي توابل  ,المايونيز ,الحلوى
المبردة )حلويات( ,التوابل ,العجينة المحشوة بالجبنة واللحم ,دقيق البندق ,زعفران توابل ,
المعكرونة ,اليانسون ,المشروبات التي أساسھا البابونج ,شمع النحل* ,المكسرات المغطاة
بالشوكوال ,أقراص محالة حلويات  ,حلوى البودينغ ,البقسماط ,معكرونة ,الكاسترد ,شطائر
النقانق ,مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقھوة

Applicant for
P.O.Box 1818 -11947 amman/Mwafak Issa
Correspondence
Abrik
Trademark
171447
Class
30

Goods/Services
coffee flavourings, chocolate, pizzas, crackers, peanut
confectionery, confectionery, pastries, coffee, honey, sugar
confectionery, essences for foodstuffs, except etheric essences
and essential oils, linseed for culinary purposes seasoning ,
artificial coffee, coffee flavorings, chocolate-based beverages,
crushed oats, oat flakes, maize flakes, baozi stuffed buns ,
sherbets ices , pies, cocoa, caramels candy , iced tea, stick
liquorice confectionery , sesame seeds seasonings , chewing
gum*, ice cream, meat pies, coffee-based beverages, dulce de
leche, tomato sauce, noodles, cakes, husked oats, chocolate
mousses, oatmeal, lozenges confectionery , pancakes, petits
fours cakes , tea-based beverages, pasta sauce, seasonings,
star aniseed, cocoa beverages with milk, cookies, candy*,
chocolate-based spreads, vermicelli noodles , malt biscuits,
buns, edible ices, chocolate spreads containing nuts, chutneys
condiments , fruit jellies confectionery , biscuits, spices,
muesli, noodle-based prepared meals, pralines, almond
confectionery, unroasted coffee, cocoa-based beverages, meat
gravies, peppermint sweets, sweetmeats candy , flavourings,
other than essential oils, for beverages, flowers or leaves for
use as tea substitutes, processed seeds for use as a seasoning,
oat-based food, spaghetti, chicory coffee substitute , tea*,
marzipan, sauces condiments , flavourings, other than
essential oils, for cakes, propolis*, ramen Japanese noodlebased dish , popcorn, coffee beverages with milk, chocolate
beverages with milk, waffles, ginger spice , flaxseed for
culinary purposes seasoning , mayonnaise, dessert mousses
confectionery , condiments, ravioli, nut flours, saffron
seasoning , pasta, aniseed, chamomile-based beverages, bee
glue*, chocolate-coated nuts, pastilles confectionery ,
puddings, rusks, macaroni, custard, hot dog sandwiches,
vegetal preparations for use as coffee substitutes
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تاريخ ايداع الطلب:

15/11/2020

اسم طالب التسجيل:

مصطفى موسى محمد عيسى

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

االردن
مؤسسة فردية
شارع االمراء  ،ص.ب١١١١٥ ,١٠٨٩٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٥ -١٠٨٩٥شارع االمراء

رقم العالمة التجارية

١٧١٥١١

اعالن الجريدة الرسمية

15/11/2020

Date of

Applicant Name:

Moustafa Musa
Mohammad Issa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Al omara st., P.O.Box: 10895, 11115

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البسكويت  ,الكعك المحلى  ,حلوى لفائف الكعك  ,القھوة  ,الحلويات  ,فطائر محالة )بانكيك( ,
المشروبات التي أساسھا القھوة  ,مشروبات القھوة مع الحليب  ,خبز بدون خميرة ,

Applicant for
P.O.Box 10895 -11115 Al omara st.
Correspondence
Trademark
171511
Class
30

Goods/Services
biscuits , cookies , buns , coffee , confectionery , pancakes ,
coffee-based beverages ,
coffee beverages with milk , unleavened bread ,
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تاريخ ايداع الطلب:

06/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فيبرو أنيمال ھيلث كوربوريشن

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Phibro Animal Health
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Glenpointe Centre East, 3rd Floor 300
Frank W. Burr Blvd., Ste. 21 Teaneck, NJ
07666 USA

غلينبوينت سنتر إيست ،الطابق الثالث  ٣٠٠فرانك دوبل يو.
بور بلفد ،.أس تي إي ٢١ .تينيك ،أن جي  ٠٧٦٦٦الواليات
المتحدة األميركية
اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
١٧١٦٨٨

06/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
علف الحيوان غير المعالج؛ عناصر مكافحة التكتل والتكوير والتي تباع كعنصر ال يتجزأ في
األعالف الحيوانية الجاھزة

31

Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171688
Class
31

Goods/Services
Non-medicated animal feed; Anti-caking agent and pelleting aid
sold as an integral component in finished animal feed.
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تاريخ ايداع الطلب:

07/01/2020

اسم طالب التسجيل:

فيبرو أنيمال ھيلث كوربوريشن

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

امريكا
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Phibro Animal Health
Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Glenpointe Centre East, 3rd Floor 300
Frank W. Burr Blvd., Ste. 21 Teaneck, NJ
07666 USA

غلينبوينت سنتر إيست ،الطابق الثالث  ٣٠٠فرانك دوبل يو.
بور بلفد ،.أس تي إي ٢١ .تينيك ،أن جي  ٠٧٦٦٦الواليات
المتحدة األميركية
اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان
١٧١٦٧٩

07/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
علف الحيوان غير المعالج؛ عناصر مكافحة التكتل والتكوير والتي تباع كعنصر ال يتجزأ في
األعالف الحيوانية الجاھزة

31

Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171679
Class
31

Goods/Services
Non-medicated animal feed; Anti-caking agent and pelleting aid
sold as an integral component in finished animal feed.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ديل مونتي إنترناشيونال جي أم بي أتش

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

سويسرا
شركة اجنبية
 ٧٤بولفارد دي'إيطالي ،مونت كارلو ،موناكو ٩٨٠٠٠

عنوان التبليغ

اليافي للملكية الفكريةص.ب  ١٧٠٣٩ -١١١٩٥عمان

رقم العالمة التجارية

١٧١٦٥٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخضروات ،الطازجة ,الفواكه ،الطازجة

اعالن الجريدة الرسمية

18/02/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Del Monte International
GmbH
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 74 Boulevard d'Italie, Monte Carlo,
MONACO 98000

31

Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
171654
Class
31

Goods/Services
vegetables, fresh, fruit, fresh
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

أغرو سيليكشنز فروتس

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AGRO SELECTIONS
FRUITS
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address La Prade de Mousseillous, 66200 ELNE,
France

ال براد دو موسيلوس ٦٦٢٠٠ ،إلن ،فرنسا

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٤٠١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فواكه طازجة؛ فواكه غير معالجة؛ تفاح غير معالج؛ تفاح طازج

28/05/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

31

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171401
Class
31

Trademark

Goods/Services
Fresh fruits; Unprocessed fruits; Unprocessed apples; Fresh
apples.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

أغرو سيليكشنز فروتس

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AGRO SELECTIONS
FRUITS
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address La Prade de Mousseillous, 66200 ELNE,
France

ال براد دو موسيلوس ٦٦٢٠٠ ،إلن ،فرنسا

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٣٩٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فواكه طازجة؛ فواكه غير معالجة؛ تفاح غير معالج؛ تفاح طازج

28/05/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

31

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171399
Class
31

Trademark

Goods/Services
Fresh fruits; Unprocessed fruits; Unprocessed apples; Fresh
apples.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

أغرو سيليكشنز فروتس

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AGRO SELECTIONS
FRUITS
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address La Prade de Mousseillous, 66200 ELNE,
France

ال براد دو موسيلوس ٦٦٢٠٠ ،إلن ،فرنسا

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٤٠٢

28/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فواكه طازجة؛ فواكه غير معالجة؛ نكتارين؛ جميع السلع المذكورة أعاله ليست من جنس
نبات الكشمش.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٥٨٩١٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٢٨ :

Applicant for
Correspondence

31

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171402
Class
31

Trademark

Goods/Services
Fresh fruits; Unprocessed fruits; Nectarines; All the aforesaid
goods other than those of the botanical genus Ribes.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018158914
Claim Date: 28/11/2019
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AGRO SELECTIONS
FRUITS
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address La Prade de Mousseillous, 66200 ELNE,
France

Goods/Services
Fresh fruits; Unprocessed fruits; Flat fruit; Nectarines;
Unprocessed peaches; Fresh peaches; Unprocessed peaches;
All the aforesaid goods other than those of the botanical genus
Ribes.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018191887
Claim Date: 04/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

أغرو سيليكشنز فروتس

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، إلن٦٦٢٠٠ ،ال براد دو موسيلوس

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171398
Class
31

28/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
31

الصنف

١٧١٣٩٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
فواكه طازجة؛ فواكه غير معالجة؛ دراق مبلط؛ نكتارين؛ خوخ؛ خوخ طازج؛ خوخ غير
.معالج؛ جميع السلع المذكورة أعاله ليست من جنس نبات الكشمش
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١٩١٨٨٧ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠٢/٠٤ :تاريخ االدعاء
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171660
Class
31

Goods/Services
Raw and unprocessed agricultural and horticultural products,
namely, unprocessed seeds for agricultural and horticultural
use; raw and unprocessed grains and agricultural, horticultural,
and vegetable seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs;
natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for
planting; foodstuffs and beverages for animals; agricultural and
aqua-cultural crops, horticulture and forestry products, namely,
unprocessed seeds for agricultural, aqua-cultural, forestry, and
horticultural use; foodstuffs and fodder for animals; fodder;
animal foodstuffs.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
31
الصنف
١٧١٦٦٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات زراعية وبستنة خام وغير معالجة تحديدا بذور غير معالجة لالستخدام في الزراعة
 فاكھة وخضراوات، حبوب وبذور زراعية وبستنة وخضرية خام وغير معالجة،والبستنة
، أبصال وشتالت وبذور لزراعة النباتات، نباتات وزھور طبيعية،طازجة وأعشاب طازجة
 محاصيل زراعية ومحاصيل مستنبتة في الماء ومنتجات،مواد غذائية ومشروبات للحيوانات
بستنة وزراعة غابات تحديدا بذور غير معالجة لالستخدام في الزراعة واالستنبات في الماء
. مواد غذائية للحيوانات، علف، مواد غذائية وعلف للحيوانات،وزراعة الغابات والبستنة
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171655
Class
31

Goods/Services
Raw and unprocessed agricultural and horticultural products,
namely, unprocessed seeds for agricultural and horticultural
use; raw and unprocessed grains and agricultural, horticultural,
and vegetable seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs;
natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for
planting; foodstuffs and beverages for animals; agricultural and
aqua-cultural crops, horticulture and forestry products, namely,
unprocessed seeds for agricultural, aqua-cultural, forestry, and
horticultural use; foodstuffs and fodder for animals; fodder;
animal foodstuffs.
Special condition: Claiming blue, green and black colors as per
the specimen filed at the Trademark Office..

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
31
الصنف
١٧١٦٥٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات زراعية وبستنة خام وغير معالجة تحديدا بذور غير معالجة لالستخدام في الزراعة
 فاكھة وخضراوات، حبوب وبذور زراعية وبستنة وخضرية خام وغير معالجة،والبستنة
، أبصال وشتالت وبذور لزراعة النباتات، نباتات وزھور طبيعية،طازجة وأعشاب طازجة
 محاصيل زراعية ومحاصيل مستنبتة في الماء ومنتجات،مواد غذائية ومشروبات للحيوانات
بستنة وزراعة غابات تحديدا بذور غير معالجة لالستخدام في الزراعة واالستنبات في الماء
. مواد غذائية للحيوانات، علف، مواد غذائية وعلف للحيوانات،وزراعة الغابات والبستنة

 العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واالسود حسب النموذج المودع:اشتراطات خاصة
لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

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

االردن
ذ .م .م
جرش /الشارع الرئيسي  ،ص.ب١١١٩٣ ,٧٠٥:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٣ -٧٠٥جرش /الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٤٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عصائر الفواكه ،مشروب الطاقة

اعالن الجريدة الرسمية

21/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

& Itaqn For Trading
General Supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash -main str, P.O.Box: 705, 11193

32

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 jarash -main str
Correspondence
Trademark
171442
Class
32

Goods/Services
juices Furite, energy drink
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22/12/2019

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

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

Applicant Name:
PT Sumber Kopi Prima
بي تي سومبر كوبي بريما
Nationality
: INDONESIA
اندونيسيا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address DBS Bank Tower Lt.11,Ciputra World
دي بي اس بنك تاور إل تي ،١١ .سيبوترا ورلد  ،١جيه آي
1,Jl.Prof .Dr.Satrio Kav .3-5,Karet
بروف.د .ساتريو كاف  ، ٥-٣كاريت كونينجان  ،سيتيابودي ،
Kuningan, Setiabudi , Jakarta
جاكرتا  ، ١٢٩٤٠إندونيسيا.
12940,Indonesia.,
Applicant for
UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعص.ب
Correspondence
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 ١١١٩٠ -٩٢٥٨٥٢عمان-العبدلي-مجمع شيكاغو-الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني-مكتي رقم ٧
Trademark
171696
Class
32
32
الصنف
١٧١٦٩٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات غير كحولية; مستحضرات بدون كحول لتحضير المشروبات; خالصات لتحضير
المشروبات; عصائر فواكه; مياه معدنية ]مشروبات[; شراب الفشاغ ]مشروب خفيف[; ماء
الصودا; اشربة لتحضير المشروبات; مياه معدنية للموائد.
التنازل :التنازل ) (٢٠١٨.ESTكوحدة واحدة اذا ما وردت بمعزل عن العالمة

Goods/Services
Non-alcoholic beverages; non-alcoholic preparations for making
beverages; essences for making beverages; fruit juice; mineral
water [beverages]; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; soda
water; syrups for beverages; table waters.
Disclaimer: disclaim (EST.2018) as one unit if it will be used
separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

اسم طالب التسجيل:

ھاينكن بروويريجين بي.في.

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

ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Heineken Brouwerijen
B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD
AMSTERDAM, The Netherlands

تويدي ويتيرينغبالنتسوين  ١٠١٧ ،٢١زد دي أمستردام،
ھولندا
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٥٨١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة وبيرة غير كحولية.

17/05/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

32

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171581
Class
32

Trademark

Goods/Services
Beers and non-alcoholic beers
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

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

نيكولز بي ال سي
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
NICHOLS PLC
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Laurel House, 3 Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-Le-Willows, WA12 0HH,
England

لوريل ھاوس ٣ ،ودالندز بارك ،اشتون رود ،نيوتون لي
ويللوس ،دبليو ايه  ١٢او اتش اتش ،انجلترا.
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعيةص.ب -٣٣٠٨
 ١١١٨١عمان
الصنف
١٧١٦٣١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه المعدنية والغازية؛ مشروبات مستخلصة من الفواكه ،عصائر الفواكه؛ المشروبات غير
الكحولية بنكھة القھوة والشاي والصبار والفواكه؛ المشروبات غير الكحولية التي اساسھا
العسل ،المشروبات غير الكحولية التي اساسھا الشعير ،المشروبات غير الكحولية خاصة
المشروبات الغازية وغير الغازية ،مشروبات غير كحولية مجمدة منكھة ،المشروبات غير
الكحولية وخاصة المشروبات المرطبة ومشروبات الطاقة و المشروبات الرياضية و
مشروبات عصير الفاكھة؛ مشروبات الكشمش األسود والليمون والبرتقال المنعشة غير
الكحولية؛ مستخلصات الفاكھة واألشربة ومستحضرات اخرى لصنع المشروبات غير
الكحولية؛ المشروبات ومشروبات غير كحولية فوارة التي اساسھا عصير الفاكھة.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة محدد بااللوان االحمر واالبيض والزھري وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب

31/05/2020

Date of

32

Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
171631
Class
32

Goods/Services
Mineral waters, aerated waters; fruit drinks, fruit juices; nonalcoholic drinks flavored with coffee, tea, aloe vera, fruit; nonalcoholic honey-based beverages, non-alcoholic malt-based
beverages, non-alcoholic beverages, namely, carbonated
beverages and non-carbonated, non-alcoholic frozen flavored
beverages, non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks, sports drinks and fruit juice drinks; blackcurrant,
lime, orange non-alcoholic cordials; fruit extracts, syrups and
other preparations for making non-alcoholic drinks; sparkling
non-alcoholic drinks and beverages based on fruit juice.
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colour red, white and pink according to the printfiled
with the application
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Date of

21/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 142025, 11814
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171676
Class
32

Goods/Services
Whey beverages; fruit juices; aerated beverages and water; fruit
juices and beverages flavored with yoghurt, mineral water

21/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,١٤٢٠٢٥:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١٨١٤

32

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٦٧٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات مصل اللبن؛ عصائر فواكه؛ مياه و مشروبات غازية؛ مشروبات الفواكه وعصائر
 مياه معدنية.الفواكه منكھة بنكة اللبن
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171433
Class
32

Goods/Services
Whey beverages; fruit juices; aerated beverages and water; fruit
juices and beverages flavored with yoghurt, mineral water

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,٩٤٢٤٦٠:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١١٩٤

32

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٤٣٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات مصل اللبن؛ عصائر فواكه؛ مياه و مشروبات غازية؛ مشروبات الفواكه وعصائر
الفواكه منكھة بنكھة اللبن؛ مياه معدنية
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تاريخ ايداع الطلب:

23/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة وادي النيل لتصنيع المواد الغذائية ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م
المدينة/الشارع :عمان  -الصويفية  ،ص.ب١١٩٥٣ ,١٠٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٥ -٨٥٢٦٥٠المدينة/الشارع :عمان -الصويفية

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٤١

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات غير كحولية ،مشروبات غازية ،مشروبات طاقة ،مشروبات مصنوعة من
الشعير،مياه معدنية وغازية ،شراب فواكه،عصائرفواكه،

23/06/2020

Date of

Applicant Name:

Wadi Alnile for Food
Processing co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman- ALSwefieh,
P.O.Box: 102, 11953

32

Applicant for
P.O.Box 852650 -11185 city/street
Correspondence
:Amman-ALSwefieh
Trademark
171441
Class
32

Goods/Services
Non-alconolic drinks, soft drinks, energy
drinks, beverages made from barley, mineral
and gaseous water, fruit syrups, fruit juices,
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Date of

28/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171683
Class
32

Goods/Services
Whey beverages; fruit juices; aerated beverages and water; fruit
juices and beverages flavored with yoghurt, mineral water

28/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,٩٤٢٤٦٠:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
١١١٩٤

32

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٦٨٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات مصل اللبن؛ عصائر فواكه؛ مياه و مشروبات غازية؛ مشروبات الفواكه وعصائر
الفواكه منكھة بنكھة اللبن؛ مياه معدنية
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تاريخ ايداع الطلب:

05/07/2020

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

أمستل بروويريج بي .في.
ھولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

تويدي ويترينغبالنتسوين  ١٠١٧ ،٢١زد دي أمستردام ،ھولندا

١٧١٥٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة؛ مشروبات غير كحولية.

Applicant Name:
Amstel Brouwerij B.V.
Nationality
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD
AMSTERDAM, the Netherlands
Applicant for
Correspondence

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

05/07/2020

Date of

32

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171526
Class
32

Trademark

Goods/Services
Beers; non-alcoholic beverages
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Date of

17/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

JORDAN DAIRY
COMPANY LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Macca street commercial
BankBuilding, P.O.Box: 3396, 11812
Applicant for
P.O.Box 3396 -11812 city/street :Macca
Correspondence
street commercial BankBuilding
Trademark
171469
Class
32

Goods/Services
Fruit juice; vegetable juice(beverages); fruit bevarages and fruit
juices; fruit drinks and fruit juices, and mixed fruit bevarages
mineral and aerated water

17/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االلبان االردنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة عامة

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

، ٢ط١٨١ شارع مكه عمارة البنك التجاري: الشارع/المدينة
١١٨١٢ ,٣٣٩٦:ب.ص
شارع مكه عمارة: الشارع/ المدينة١١٨١٢ -٣٣٩٦ ب.ص
٢ط١٨١ البنك التجاري
32
الصنف
١٧١٤٦٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات الفاكھة وعصائر منكھة, مشروبات بنكھة الفاكھة,عصير خضراوات,عصير فاكھة
 ومشروبات خليط الفاكھة المياه المعدنية والغازية,بالفاكھة
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Date of

06/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

etqan for trade and
general supplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 jarash/main str
Correspondence
Trademark
171462
Class
32

Goods/Services
arrated water,fruit juices,fruit drink,mineral water,powder
drink,soda water,energy drinks

32

الصنف

06/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اتقان للتجاره والتوريدات العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨٢٠ ,٤٢٠:ب. ص، جرش

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

 جرش١١٨٢٠ -٤٢٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٤٦٢

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, ماء الصودا, مسحوق الشراب, مياه معدنيه, شراب فواكه, عصائر فواكه,مياه غازيه
مشروب الطاقه
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Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ripe Vapes, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 591 Constitution Ave., Suite D Camarillo
CA 93012 United States of America
Applicant for
Correspondence

Trademark

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،رايب فابيس
امريكا
شركة اجنبية

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

 سويت دي كاماريلو سي ايه. كونستيتيوشن افي٥٩١
 الواليات المتحدة االمريكية،٩٣٠١٢

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
171598
Class
34
34
الصنف
١٧١٥٩٨

Goods/Services
Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of flavorings in
liquid form, other than essential oils, used to refill electronic
cigarette cartridges; Electronic cigarette liquid (e-liquid)
comprised of propylene glycol; Electronic cigarette liquid (eliquid) comprised of vegetable glycerin; Liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes; tobacco, cigars,
cigarettes, electronic cigarettes, cigarillos, smokers' articles,
ashtrays, cigarette cases, cigarette lighters, cigarette papers,
matches, liquid solutions for use in electronic cigarettes;
flavourings, other than essential oils, for use with electronic
cigarettes; cases and holders for electronic cigarettes;
electronic hookahs; electronic shisha pipes; electronic smoking
pipes; vaping products, other than for medical purposes;
personal vaporisers for smoking purposes; cartridges or pods
for electronic cigarettes or vaping devices

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 غير الزيوت،سائل سجائر إلكتروني )سائل إلكتروني( يتكون من نكھات على شكل سائل
 يستخدم إلعادة تعبئة خراطيش السجائر اإللكترونية؛ سائل سجائر إلكتروني )سائل،األساسية
إلكتروني( مكون من بروبيلين غليكول؛ سائل سجائر إلكتروني )سائل إلكتروني( يتكون من
، السيجار،جلسرين نباتي؛ محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ التبغ
 منافض، أدوات المدخنين، السجائر الطويلة والرفيعة، السجائر اإللكترونية،السجائر
 المحاليل السائلة، أعواد الكبريت، أوراق السجائر، والعات السجائر، علب السجائر،السجائر
 لالستخدام مع السجائر، غير الزيوت األساسية،المستخدمة في السجائر اإللكترونية؛ نكھات
اإللكترونية؛ علب وحامالت للسجائر اإللكترونية؛ الشيشة اإللكترونية؛ أنابيب الشيشة
 غير المنتجات المستخدمة، منتجات االستنشاق. أنابيب التدخين اإللكترونية.اإللكترونية
 أجھزة التبخير الشخصية ألغراض التدخين؛ خراطيش أو حاضن للسجائر،ألغراض طبية
اإللكترونية أو أجھزة استنشاق

209

Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ripe Vapes, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 591 Constitution Ave., Suite D Camarillo
CA 93012 United States of America
Applicant for
Correspondence

Trademark

03/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،رايب فابيس
امريكا
شركة اجنبية

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

 سويت دي كاماريلو سي ايه. كونستيتيوشن افي٥٩١
 الواليات المتحدة االمريكية،٩٣٠١٢

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
171597
Class
34
34
الصنف
١٧١٥٩٧

Goods/Services
Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of flavorings in
liquid form, other than essential oils, used to refill electronic
cigarette cartridges; Electronic cigarette liquid (e-liquid)
comprised of propylene glycol; Electronic cigarette liquid (eliquid) comprised of vegetable glycerin; Liquid nicotine
solutions for use in electronic cigarettes; tobacco, cigars,
cigarettes, electronic cigarettes, cigarillos, smokers' articles,
ashtrays, cigarette cases, cigarette lighters, cigarette papers,
matches, liquid solutions for use in electronic cigarettes;
flavourings, other than essential oils, for use with electronic
cigarettes; cases and holders for electronic cigarettes;
electronic hookahs; electronic shisha pipes; electronic smoking
pipes; vaping products, other than for medical purposes;
personal vaporisers for smoking purposes; cartridges or pods
for electronic cigarettes or vaping devices.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 غير الزيوت،سائل سجائر إلكتروني )سائل إلكتروني( يتكون من نكھات على شكل سائل
 يستخدم إلعادة تعبئة خراطيش السجائر اإللكترونية؛ سائل سجائر إلكتروني )سائل،األساسية
إلكتروني( مكون من بروبيلين غليكول؛ سائل سجائر إلكتروني )سائل إلكتروني( يتكون من
، السيجار،جلسرين نباتي؛ محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ التبغ
 منافض، أدوات المدخنين، السجائر الطويلة والرفيعة، السجائر اإللكترونية،السجائر
 المحاليل السائلة، أعواد الكبريت، أوراق السجائر، والعات السجائر، علب السجائر،السجائر
 لالستخدام مع السجائر، غير الزيوت األساسية،المستخدمة في السجائر اإللكترونية؛ نكھات
اإللكترونية؛ علب وحامالت للسجائر اإللكترونية؛ الشيشة اإللكترونية؛ أنابيب الشيشة
 غير المنتجات المستخدمة، منتجات االستنشاق. أنابيب التدخين اإللكترونية.اإللكترونية
 أجھزة التبخير الشخصية ألغراض التدخين؛ خراطيش أو حاضن للسجائر،ألغراض طبية
اإللكترونية أو أجھزة استنشاق
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Date of

27/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Mithaliyah General
Trading L.L.C
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Single Business Tower, Office Number
4404, Bur Dubai, P.O.Box: 9891, Dubai,
United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171681
Class
34

27/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.المثالية للتجارة العامة ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

:  ب. ص،  بر دبي، ٤٤٠٤  مكتب رقم،سنجل بزنس تاور
 اإلمارات العربية المتحدة،  دبي،٩٨٩١

34

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٦٨١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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).

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 السيجاريللو، السيجار، بما في ذلك السجائر،التبغ والتبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ
، تبغ مضغ، غليون التبغ، التبغ الذي يستخدم للف السجائر،()السيجار الطويل الرفيع
السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ )ليست لغايات طبية(؛ التبغ المن ّكـه؛ المعسّـل؛ تبغ
السعوط )الش ّمـة(؛ السجائر اإللكترونية؛ األرجيلة اإللكترونية؛ رأس األرجيلة اإللكترونية؛
 قطاعات، عُلب السجائر،الوالعات؛ أدوات المدخنين بما في ذلك ورق ماص لغاليين التبغ
، مباسم السجائر، فالتر للسجائر، أوعية غاز لوالعات السيجار، مباسم السيجار،السيجار
، آالت تحمل في الجيب للف السجائر، أطراف سجائر، ورق سجائر،فوھات لمباسم السجائر
 مناصب غاليين، أدوات تنظيف غاليين التبغ، صناديق لترطيب التبغ،(حجارة النار )الصوان
 أطراف من الكھرمان، مباصق لمدخني التبغ،( علب السعوط )الشمّـة، أكياس تبغ،التبغ
 فوھات من الكھرمان األصفر لمباسم السيجار، أوعية تبغ،األصفر لمباسم السيجار والسجائر
 أنبوبات للسجائر؛ أعشاب للتدخين؛ أعواد ثقاب؛ علب كبريت؛، منافض سجائر،والسجائر
 لغايات غير طبية أو،حامالت أعواد الثقاب؛ تبغ األرجيلة؛ تبغ المعسل؛ مواد للتدخين
ذوابة
ّ عالجية؛ خلطات منكـّـھة من التبغ والمعسل تستخدم في األرجيلة؛ سوائل ومساحيق
ذات نكھات تستخدم 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
 قواعد األرجيلة ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر وفوھات،األرجيلة وخراطيم األرجيلة
.( إناء األرجيلة، أكياس و علب األرجيلة، أنبوب األرجيلة، مبسم خرطوم األرجيلة،المباسم

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the exclusive right to use the common words if used separately
from the mark

 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

12/05/2020

اسم طالب التسجيل:

شينزھين ريلكس تكنولوجي كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SHENZHEN RELX
TECHNOLOGY CO., LTD.

روم بي ،٤٠٢بودون تيكبارك فيز  ١٠٤٤ ،٢شاغوانغ رود،
شوغوانغ كميونيتي ،كسيلي سابديستريكت ،نانشان ديستريكت.
شينزھين ٥١٨٠٥٥ ،غوانغدونغ ،الصين
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٥٨٧

12/05/2020

الصنف

34

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غاليين تبغ؛ منافض السجائر للمدخنين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ مرشحات السجائر؛
المنكھات ،بخالف الزيوت العطرية ،لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ منكھات التبغ ،بخالف
الزيوت العطرية؛ محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛
عيدان ثقاب؛ التبغ؛ الوالعات للمدخنين.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ROOM B402, Bodun Techpark Phase II,
1044 Chaguang Road, Shuguang
Community, Xili Subdistrict, Nanshan
District. Shenzhen, 518055 Guangdong,
)China (CN
Applicant for
 The Right Choice IP P.O.Box 841153Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171587
Class
34

Goods/Services
Tobacco pipes; ashtrays for smokers; oral vaporizers for
smokers; cigarette filters; flavorings, other than essential oils,
for use in electronic cigarettes; flavorings, other than essential
oils, for tobacco; liquid solutions for use in electronic
cigarettes; electronic cigarettes; matches; tobacco; lighters for
smokers.
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Date of

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rothmans of Pall Mall
Limited
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Route de France 17, Boncourt 2926,
Switzerland

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78888
Claim Date: 08/10/2019
Special condition: Claim of right to the colors red, blue and
White as per the specimen filed at the Trademark Office

:تاريخ ايداع الطلب

روثمانز اوف بول مول ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا،٢٩٢٦  بونكور،١٧ روت دو فرانس

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171626
Class
34

17/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
34

الصنف

١٧١٦٢٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينھا
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٨٨٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٠/٠٨ :تاريخ االدعاء
 األزرق و األبيض كما في النموذج المودع لدى مسجل,االعالمة محددة باأللوان األحمر
العالمات التجارية
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Date of

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rothmans of Pall Mall
Limited
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Route de France 17, Boncourt 2926,
Switzerland

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78886
Claim Date: 08/10/2019
Claiming Colors Blue, Red, White as per the specimen filed at
the Trademark Office

:تاريخ ايداع الطلب

روثمانز اوف بول مول ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا،٢٩٢٦  بونكور،١٧ روت دو فرانس

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171621
Class
34

17/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
34

الصنف

١٧١٦٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينھا
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٨٨٦ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٠/٠٨ :تاريخ االدعاء
العالمة محددة بااللوان األزرق واألحمر واألبيض كما في النموذج المودع لدى مسجل
العالمات التجارية
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

British American Tobacco
(Brands) Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, DE 19808-1674, United States
of America

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters;
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper;
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated.
Special condition: Right to claim the colors White, Silver,
Shades of Blue as per the specimen filed at the Trademark
Office

:تاريخ ايداع الطلب

.بريتيش أميريكان توباكو )براندز( إنك

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 دي إي، ويلمنغتن،١٠٠  سويت، ليتل فولز درايف٢٥١
 الواليات المتحدة االمريكية،١٦٧٤-١٩٨٠٨

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171616
Class
34

28/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
34

الصنف

١٧١٦١٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر
السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
.لغرض تسخينھا
 المطالبة بحق خاص على األلوان الواردة بالعالمة وھي األبيض والفضي:اشتراطات خاصة
.وتدرجات األزرق حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

30/06/2020

Applicant Name:

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة توباك الرائد لتجارة و تصدير و تغليف التبغ المحدودة

:اسم طالب التسجيل

اليمن
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

TOBAC ALRAYED
Tobacco Trading,
Exporting & Importing Ltd.

Nationality
: YEMEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Saada , Alam St.

Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor
Trademark
171704
Class
34

Goods/Services
cigarette filters, electronic cigarettes, gas containers for cigar
lighters, tobacco pipes, pipe racks for tobacco pipes, cigar
cases, cigarette cases, pocket machines for rolling cigarettes,
cigarette tips, matches, lighters for smokers, tobacco pouches,
matches, tobacco

 العام. ش، صعدة

34

١١١٧١ -٧١١١٦٥ ب.عدنان احمد للملكية الفكريةص
الدستور
الصنف
١٧١٧٠٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مناصب, غاليين التبغ, علب الغاز لوالعات السيجار, السجائر اإللكترونية,فالتر السجائر
 أعواد, فالتر سجائر, آالت الجيب للف السجائر, علب السجائر, علب سيجار,غاليين التبغ
 التبغ, أعواد الثقاب, أكياس تبغ, والعات للمدخنين,الثقاب
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تاريخ ايداع الطلب:

07/07/2020

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

شركة أمين ابو الصل وشركاه
االردن
توصية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Amin Abu AL Basal& CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman-north marka -hassan
albadaren street

المدينة/الشارع عمان/ماركا الشمالية/شارع حسن البدارين

عنوان التبليغ

عمان/ماركا الشمالية/شارع حسن البدارين

رقم العالمة التجارية

١٧١٦٣٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معسل

الصنف

07/07/2020

Date of

34

Applicant for
amman-north marka -hassan albadaren
Correspondence
street
Trademark
171632
Class
34

Goods/Services
Molasses
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

سعود عبدالعظيم سعود الخالدي

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

االردن
مؤسسة فردية
اربد/المدينه الصناعيه  ،ص.ب١١٨٢٠ ,٤٢٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢٠ -٤٢٠اربد/المدينه الصناعيه

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٩٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعسل

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

soad abed al adeem al
khaldi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address irbid /industrial city, P.O.Box: 420, 11820

34

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 irbid /industrial city
Correspondence
Trademark
171393
Class
34

Goods/Services
molasess
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تاريخ ايداع الطلب:

03/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة دينامو لالجھزة االلكترونية والكھربائية

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

االردن
ذ .م .م
عمان-شارع مكة  ،ص.ب١١١٨٥ ,٨٥١١٧١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٥ -٨٥١١٧١عمان -شارع مكة

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٧٧

اعالن الجريدة الرسمية

03/09/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجترة الكترونيات وكھربائيات
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامه
والوصفية بمعزل عن العالمة

Dynamo Electrics
&Electrice Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-mecca street, P.O.Box: 851171,
11185

35

Applicant for
P.O.Box 851171 -11185 amman-mecca
Correspondence
street
Trademark
171477
Class
35

Goods/Services
electronics &electrical trading
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word if used separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة التطوير للتسويق والخدمات التجارية

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

االردن
ذ .م .م
عمان  -ابو علندا  ،ص.ب١١٩٤٧ ,١١٩٥٢:

عنوان التبليغ

عمان  -ابو علندا  ،ص.ب١١٩٤٧ ,١١٩٥٢:

رقم العالمة التجارية

١٧١٥١٦

اعالن الجريدة الرسمية

22/12/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
موقع الكتروني لالعالنات المبوبة المتعلقة بالمركبات ,اعالنات مبوبة  -لجميع المركبات
اعالنات مبوبة لجميع قطع غيار المركبات

Development Company
For Marketing and
Commercial Services
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -◌ِ Abo Alanda, P.O.Box: 11952,
11947

35

Applicant for
amman -◌ِ Abo Alanda, P.O.Box: 11952,
Correspondence
11947
Trademark
171516
Class
35

Goods/Services
Website for Auto Market Ads, online cars Ads
online spare parts Ads
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تاريخ ايداع الطلب:

26/12/2019

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

سمول كوسيتشين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Small Question LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 50 Tice Blvd., Suite 340, Woodcliff Lake,
New Jersey 07677, United States of
America

 ٥٠تايس بوليفارد ،.سويت  ٣٤٠وودكليف ليك ،نيو جيرسي
 ،٠٧٦٧٧الواليات المتحدة األمريكية.
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٦١٢

الصنف

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 االدعاءMJ :
رقم االدعاء٧٨٠٨٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٧/٠٣ :

26/12/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

35

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171612
Class
35

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.: 78088
Claim Date: 03/07/2019
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Zalmout Distribution Co.
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hisba Street - Nablus City

Goods/Services
Advertising, business management, business administration,
retail services, office functions, administrative processing of
purchase orders services, administrative processing of
purchase orders, commercial information and advice for
consumers, commercial administration of the licensing of the
goods and services of others, commercial or industrial
management assistance, presentation of goods on
communication media, for retail purposes, price comparison
services, compilation of information into computer databases,
commercial information and advice for consumers [consumer
advice shop], cost price analysis, demonstration of goods,
direct mail advertising, distribution of samples, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes, importexport agency, invoicing, commercial administration of the
licensing of the goods and services of others, marketing,
modelling for advertising or sales promotion, organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes, outdoor
advertising, presentation of goods on communication media, for
retail purposes, price comparison services, administrative
processing of purchase orders, procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses],
administrative processing of purchase orders, presentation of
goods on communication media, for retail purposes, sales
promotion for others, distribution of samples, shop window
dressing, retail services for foodstuff and catering.

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الزلموط للتوزيع
فلسطين
شركة اجنبية

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

 نابلس-شارع الحسبه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171543
Class
35

30/01/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
35

الصنف

١٧١٥٤٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وخدمات البيع بالتجزئة وتفعيل النشاط
المكتبي؛ خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة
 اإلدارة التجارية، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستھلكين،اإلدارية لطلبات الشراء
لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو
، خدمات مقارنة، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة،الصناعية
 تقديم المعلومات التجارية والنصح، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر،األسعار
 اإلعالن، عرض السلع، تحليل أسعار التكلفة،[للمستھلكين ]مؤسسة إرشاد المستھلكين
 وكاالت االستيراد، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، توزيع العينات،بالبريد المباشر
، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، تحرير الفواتير،والتصدير
 تنظيم المعارض، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات،التسويق
 عرض السلع على وسائل، الدعاية واإلعالن الخارجي،التجارية لغايات تجارية أو إعالنية
 المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء، خدمات مقارنة األسعار،االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة
 المعالجة اإلدارية لطلبات،[خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى
 ترويج المبيعات، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة،الشراء
 تزيين واجھات المحالت التجارية؛ وخدمات البيع بالتجزئية، ٮتوزيع العينات،[]لآلخرين
.للمواد الغذائية والتمونية

222

Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Zalmout Distribution Co.
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hisba Street - Nablus City

Goods/Services
Advertising, business management, business administration,
retail services, office functions, administrative processing of
purchase orders services, administrative processing of
purchase orders, commercial information and advice for
consumers, commercial administration of the licensing of the
goods and services of others, commercial or industrial
management assistance, presentation of goods on
communication media, for retail purposes, price comparison
services, compilation of information into computer databases,
commercial information and advice for consumers [consumer
advice shop], cost price analysis, demonstration of goods,
direct mail advertising, distribution of samples, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes, importexport agency, invoicing, commercial administration of the
licensing of the goods and services of others, marketing,
modelling for advertising or sales promotion, organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes, outdoor
advertising, presentation of goods on communication media, for
retail purposes, price comparison services, administrative
processing of purchase orders, procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses],
administrative processing of purchase orders, presentation of
goods on communication media, for retail purposes, sales
promotion for others, distribution of samples, shop window
dressing, retail services for foodstuff and catering.

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الزلموط للتوزيع
فلسطين
شركة اجنبية

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

 نابلس-شارع الحسبه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171541
Class
35

30/01/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
35

الصنف

١٧١٥٤١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وخدمات البيع بالتجزئة وتفعيل النشاط
المكتبي؛ خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة
 اإلدارة التجارية، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستھلكين،اإلدارية لطلبات الشراء
لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو
، خدمات مقارنة، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة،الصناعية
 تقديم المعلومات التجارية والنصح، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر،األسعار
 اإلعالن، عرض السلع، تحليل أسعار التكلفة،[للمستھلكين ]مؤسسة إرشاد المستھلكين
 وكاالت االستيراد، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، توزيع العينات،بالبريد المباشر
، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، تحرير الفواتير،والتصدير
 تنظيم المعارض، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات،التسويق
 عرض السلع على وسائل، الدعاية واإلعالن الخارجي،التجارية لغايات تجارية أو إعالنية
 المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء، خدمات مقارنة األسعار،االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة
 المعالجة اإلدارية لطلبات،[خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى
 ترويج المبيعات، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة،الشراء
 تزيين واجھات المحالت التجارية؛ وخدمات البيع بالتجزئية، ٮتوزيع العينات،[]لآلخرين
.للمواد الغذائية والتمونية
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Zalmout Distribution Co.
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hisba Street - Nablus City

Goods/Services
Advertising, business management, business administration,
retail services, office functions, administrative processing of
purchase orders services, administrative processing of
purchase orders, commercial information and advice for
consumers, commercial administration of the licensing of the
goods and services of others, commercial or industrial
management assistance, presentation of goods on
communication media, for retail purposes, price comparison
services, compilation of information into computer databases,
commercial information and advice for consumers [consumer
advice shop], cost price analysis, demonstration of goods,
direct mail advertising, distribution of samples, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes, importexport agency, invoicing, commercial administration of the
licensing of the goods and services of others, marketing,
modelling for advertising or sales promotion, organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes, outdoor
advertising, presentation of goods on communication media, for
retail purposes, price comparison services, administrative
processing of purchase orders, procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses],
administrative processing of purchase orders, presentation of
goods on communication media, for retail purposes, sales
promotion for others, distribution of samples, shop window
dressing, retail services for foodstuff and catering.

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الزلموط للتوزيع
فلسطين
شركة اجنبية

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

 نابلس-شارع الحسبه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171544
Class
35

30/01/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
35

الصنف

١٧١٥٤٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وخدمات البيع بالتجزئة وتفعيل النشاط
المكتبي؛ خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة
 اإلدارة التجارية، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستھلكين،اإلدارية لطلبات الشراء
لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو
، خدمات مقارنة، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة،الصناعية
 تقديم المعلومات التجارية والنصح، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر،األسعار
 اإلعالن، عرض السلع، تحليل أسعار التكلفة،[للمستھلكين ]مؤسسة إرشاد المستھلكين
 وكاالت االستيراد، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، توزيع العينات،بالبريد المباشر
، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، تحرير الفواتير،والتصدير
 تنظيم المعارض، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات،التسويق
 عرض السلع على وسائل، الدعاية واإلعالن الخارجي،التجارية لغايات تجارية أو إعالنية
 المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء، خدمات مقارنة األسعار،االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة
 المعالجة اإلدارية لطلبات،[خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى
 ترويج المبيعات، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة،الشراء
 تزيين واجھات المحالت التجارية؛ وخدمات البيع بالتجزئية، ٮتوزيع العينات،[]لآلخرين
.للمواد الغذائية والتمونية

224

Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Volkswagen
AKtiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Berliner Ring 2,38440 Wolfsburg,
Germany
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
171582
Class
35

16/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

فولكسواجن اكتينجسلشافت

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا, وولفسبيرغ٣٨٤٤٠ ,٢ بيرلينر رينغ
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
35

Goods/Services
retail and wholesale services in relation to motor vehicles, vehicle parts
and accessories, motors and power units for land vehicles, chassis for
land vehicles, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and
wholesale services for mail order in relation to motor vehicles, vehicle
parts and accessories, motors and power units for land vehicles,
chassis for land vehicles, vehicle body and tires for vehicle wheels;
retail and wholesale services via the Internet in relation to motor
vehicles, vehicle parts and accessories, motors and power units for
land vehicles, chassis for land vehicles, vehicle body and tires for
vehicle wheels; retail and wholesale services of teleshopping
consignments in relation to motor vehicles, vehicle parts and
accessories, motors and power units for land/farm vehicles, chassis for
land/farm vehicles, vehicle body and tires for vehicle wheels; the
bringing together, but not transporting, of a variety of motor vehicles
and their parts and accessories, motors and engines for land vehicles,
vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels for the
benefit of others, enabling customers to view and purchase the goods
in a retail outlet; mediation of contracts for third parties on the
purchase and sale of motor vehicles, motor vehicle parts and
accessories, engines and powertrains for land vehicles, chassis for
vehicles or vehicle bodies and tires for vehicle wheels; business
management of transportation fleet [for others]; commercial
information and advice for consumers [consumer advice shop];
Administrative order processing; arranging of contracts for others for
the buying and selling of goods; business management and
organization consultancy; assistance, advisory services and
consultancy with regard to business management; advertising;
marketing; business management; business administration; clerical
services; personnel management consultancy; radio and television
advertising; organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; news clipping services; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; public relations; compiling
indexes of information for commercial or advertising purposes;
auctioneering; sales promotion for others; promotion of goods and
services through sponsorship of sports events; personnel recruitment;
administrative services for the relocation of businesses; bookkeeping; sponsorship search; consultancy and information relating to
the abovementioned services, included in this class;
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302019019123
Claim Date: 16/08/2019

الصنف

١٧١٥٨٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة للمركبات ذات المحركات وقطع غيار وإكسسوارات
(المركبات والمحركات ووحدات الطاقة للمركبات البرية و شاسيھات )ھياكل
المركبات البرية وھياكل وإطارات عجالت المركبات؛ خدمات البيع بالتجزئة
وبالجملة بالطلب البريدي للمركبات ذات المحركات وقطع غيار وإكسسوارات
(المركبات والمحركات ووحدات الطاقة للمركبات البرية و شاسيھات )ھياكل
المركبات البرية وھياكل وإطارات عجالت المركبات؛ خدمات البيع بالتجزئة
وبالجملة عبر اإلنترنت للمركبات ذات المحركات وقطع غيار وإكسسوارات
(المركبات والمحركات ووحدات الطاقة للمركبات البرية و شاسيھات )ھياكل
المركبات البرية وھياكل وإطارات عجالت المركبات؛ خدمات البيع بالتجزئة
وبالجملة عبر التسوق عن بعد للمركبات ذات المحركات وقطع غيار وإكسسوارات
الزراعية و شاسيھات/للمركبات والمحركات ووحدات الطاقة للمركبات البرية
الزراعية وھياكل وإطارات عجالت المركبات؛ خدمات/)ھياكل( المركبات البرية
،تجميع تشكيلة من المركبات ذات المحركات وقطع غيارھا وإكسسواراتھا
 وشاسيھات )ھياكل( للمركبات وھياكل،والمحركات والمكائن للمركبات البرية
وإطارات لعجالت المركبات لصالح الغير لتمكين عامة الزبائن لمعاينتھا وشرائھا
في محالت البيع بالتجزئة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ خدمات الوساطة في
إبرام العقود للغير حول شراء وبيع المركبات ذات المحركات وقطع غيار
وإكسسوارات المركبات ذات المحركات والمكائن ووحدات الطاقة للمركبات البرية
و شاسيھات )ھياكل( المركبات البرية أو ھياكل المركبات وإطارات عجالت
المركبات؛ خدمات إدارة األعمال ألسطول النقل ]لآلخرين[؛ تقديم معلومات تجارية
ونصائح للمستھلكين ]مؤسسة ارشاد المستھلكين[؛ المعالجة اإلدارية للطلبات؛
إبرام العقود للغير لبيع وشراء السلع؛ استشارات في إدارة وتنظيم األعمال؛ تقديم
المساعدة وخدمات النصح واالستشارات فيما يتعلق بإدارة األعمال؛ الدعاية
واإلعالن؛ التسويق؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ خدمات الوظائف الكتابية؛
استشارات إدارة شؤون الموظفين؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر الراديو والتلفاز؛
تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ خدمات اقتطاع األخبار أو
المعلومات المھمة في الصحف؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا
بالتجزئة؛ العالقات العامة؛ تجميع فھارس المعلومات لغايات تجارية أو دعائية؛
البيع بالمزاد العلني؛ ترويج المبيعات ]لآلخرين[؛ الترويج السلع والخدمات من
خالل رعاية األحداث الرياضية؛ توظيف األفراد؛ الخدمات اإلدارية لنقل األعمال؛
مسك الدفاتر؛ البحث عن كفالة؛ تقديم االستشارات والمعلومات المتعلقة بالخدمات
 والمدرجة في ھذه الفئة؛،المذكورة أعاله

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣٠٢٠١٩٠١٩١٢٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٨/١٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

04/03/2020

اسم طالب التسجيل:

اليسار عدنان زيدان طويل

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/شارع تاج الملوك  ،ص.ب١١٨٤٤ ,١٤٢٦٥٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٤٤ -١٤٢٦٥٤عمان/شارع تاج الملوك

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٣٨

اعالن الجريدة الرسمية

04/03/2020
Alizar Adnan Zaidan Tawil

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق االلكتروني لبيع المالبس واالحذية واالكسسوارات والھدايا ,ابحاث تسويق

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/Taj al Molouk Street, P.O.Box:
142654, 11844

35

Applicant for
P.O.Box 142654 -11844 Amman/Taj al
Correspondence
Molouk Street
Trademark
171438
Class
35

Goods/Services
online marketing to sell clothing and shoes and accessories and
gifts, market research
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ستارت أبس مانجمنت كمبني إل إل سي500

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

500 Startups Management
Company LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 814 Mission Street, 6th Floor San
Francisco, CA 94103

 كاليفورنيا، سكث فلور سان فرانسيسكو، ميشن ستريت٨١٤
٩٤١٠٣

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171550
Class
35

Goods/Services
Incubation services, namely, office space to start-ups and
existing businesses; business management advice; business
analysis and business strategic planning services in the
technology industry; business development services, namely,
providing support and advice for start-ups and existing
businesses of others; business support services, namely,
business consulting to start-ups and existing businesses;
special event planning for business purposes.
Disclaimer: The registration of this mark does not give its
owners the exclusive right to use the word STARTUPS
separately from the mark

35

الصنف

١٧١٥٥٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وبخاصة المساحات المكتبية لألعمال الناشئة والحالية؛ تقديم،خدمات الشركات المحتضنة
النصح في مجال إدارة األعمال؛ خدمات تحليل األعمال والتخطيط االستراتيجي لألعمال في
 توفير الدعم والنصح لألعمال الناشئة، وبخاصة،صناعة التكنولوجيا؛ خدمات تطوير األعمال
 تقديم االستشارات في مجال، وبخاصة،واألعمال الحالية لآلخرين؛ خدمات دعم األعمال
األعمال لألعمال الناشئة واألعمال الحالية؛ خدمات التخطيط للفعاليات الخاصة ألغراض
.األعمال
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق بااستعمال الكلمة:التنازل
 بمعزل عن العالمةSTARTUPS
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171502
Class
35

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان (ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
35

Goods/Services
Business management assistance; business inquiries; import-export
agency services; commercial information agency services;
dissemination of advertising matter; accounting; business auditing;
business management and organization consultancy; business
management consultancy; demonstration of goods; commercial or
industrial management assistance; distribution of samples; business
efficiency expert services; market studies; business appraisals;
business organization consultancy; publication of publicity texts;
advertising; publicity; public relations; advertising agency services;
publicity agency services; advisory services for business
management; computerized file management; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; business
information; personnel recruitment; sales promotion for others;
systemization of information into computer databases; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes; online
advertising on a computer network; data search in computer files for
others; rental of advertising time on communication media;
presentation of goods on communication media, for retail purposes;
commercial information and advice for consumers in the choice of
products and services; administrative processing of purchase
orders; commercial administration of the licensing of the goods and
services of others; invoicing; compilation of statistics; production of
advertising films; marketing; search engine optimisation for sales
promotion; web site traffic optimization; pay per click advertising;
commercial intermediation services; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; updating and maintenance
of data in computer databases; providing business information via a
web site; provision of an online marketplace for buyers and sellers of
goods and services; web indexing for commercial or advertising
purposes; administration of consumer loyalty programs; compiling
indexes of information for commercial or advertising purposes;
consultancy regarding advertising communication strategies;
promotion of goods and services through sponsorship of sports
events; market intelligence services; online retail services for
downloadable and pre-recorded music and movies; wholesale
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; marketing in the framework of software
publishing; corporate communications services

الصنف

١٧١٥٠٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ خدمات وكاالت االستيراد
والتصدير؛ خدمات وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن؛
المحاسبة؛ خدمات التدقيق لألعمال التجارية؛ استشارات حول إدارة وتنظيم المؤسسات
التجارية؛ استشارات حول إدارة األعمال؛ عرض السلع؛ المساعدة في إدارة األعمال
التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ خدمات خبراء كفاءة األعمال التجارية؛ خدمات
دراسات األسواق؛ التثمين التجاري؛ استشارات حول تنظيم األعمال التجارية؛ نشر
النصوص الدعائية واإلعالنية؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات اإلشھار؛ خدمات
العالقات العامة؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات وكاالت اإلشھار؛ خدمات
تقديم النصائح إلدارة األعمال؛ خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ تنظيم المعارض
لألغراض التجارية أو اإلعالنية؛ المعلومات في مجال األعمال؛ خدمات توظيف
الموظفين؛ ترويج المبيعات لصالح الغير؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات
الحاسوب؛ تنظيم المعارض التجارية ألغراض تجارية أو إعالنية؛ اإلعالن عبر
اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر؛ البحث عن المعلومات في ملفات الحاسوب لآلخرين؛
،تأجير أوقات لإلعالن على وسائط االتصاالت؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال
لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح للعمالء فيما يخص اختيار
المنتجات والخدمات؛ خدمات المعالجة إدارية لطلبات الشراء؛ إدارة األعمال التجارية
لمنح تراخيص للسلع والخدمات لصالح الغير؛ الفوترة؛ تجميع االحصائيات؛ إنتاج أفالم
الدعاية واإلعالن؛ التسويق؛ تحسين محركات البحث للترويج للمبيعات؛ خدمات
تحسين حجم البيانات المرسلة والمستلمة من زائري المواقع اإللكترونية؛ الخدمات
اإلعالنية التي يتم من خاللھا الدفع لمالك الموقع اإللكتروني اإلعالني عند الضغط على
اإلعالن؛ خدمات الوساطة التجارية؛ التفاوض وإتمام المعامالت التجارية لآلخرين؛
تحديث واإلبقاء على البيانات في قواعد بيانات الحاسوب؛ توفير المعلومات التجارية
عبر المواقع اإللكترونية؛ توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع
والخدمات؛ فھرسة الشبكات للغايات التجارية أو الدعائية؛ إدارة برامج والء العمالء؛
جمع فھارس المعلومات للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ تقديم اإلستشارات بشأن
استراتيجيات االتصاالت اإلعالنية؛ الترويج للسلع والخدمات من خالل رعاية األحداث
الرياضية؛ خدمات التحري عن األسواق؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت
للموسيقى واألفالم القابلة للتنزيل والمسجلة مسب ًقا؛ خدمات البيع بالجملة
للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية واللوازم الطبية؛ التسويق في إطار نشر
.البرمجيات؛ خدمات االتصاالت للشركات
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171496
Class
35

Goods/Services
Business management assistance; business inquiries; importexport agency services; commercial information agency
services; dissemination of advertising matter; accounting;
business auditing; business management and organization
consultancy; business management consultancy;
demonstration of goods; commercial or industrial management
assistance; distribution of samples; business efficiency expert
services; market studies; business appraisals; business
organization consultancy; publication of publicity texts;
advertising; publicity; public relations; advertising agency
services; publicity agency services; advisory services for
business management; computerized file management;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; business information; personnel recruitment; sales
promotion for others; systemization of information into
computer databases; organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes; online advertising on a computer
network; data search in computer files for others; rental of
advertising time on communication media; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
commercial information and advice for consumers in the choice
of products and services; administrative processing of
purchase orders; commercial administration of the licensing of
the goods and services of others; invoicing; compilation of
statistics; production of advertising films; marketing; search
engine optimisation for sales promotion; web site traffic
optimization; pay per click advertising; commercial
intermediation services; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; updating and
maintenance of data in computer databases; providing business
information via a web site; provision of an online marketplace
for buyers and sellers of goods and services; web indexing for
commercial or advertising purposes; administration of
consumer loyalty programs; compiling indexes of information
for commercial or advertising purposes; consultancy regarding
advertising communication strategies; promotion of goods and
services through sponsorship of sports events; market
intelligence services; online retail services for downloadable
and pre-recorded music and movies; wholesale services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
medical supplies; marketing in the framework of software
publishing; corporate communications services

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان ( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
35

الصنف

١٧١٤٩٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ خدمات وكاالت االستيراد
والتصدير؛ خدمات وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن؛
المحاسبة؛ خدمات التدقيق لألعمال التجارية؛ استشارات حول إدارة وتنظيم المؤسسات
التجارية؛ استشارات حول إدارة األعمال؛ عرض السلع؛ المساعدة في إدارة األعمال التجارية
أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ خدمات خبراء كفاءة األعمال التجارية؛ خدمات دراسات
األسواق؛ التثمين التجاري؛ استشارات حول تنظيم األعمال التجارية؛ نشر النصوص الدعائية
واإلعالنية؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات اإلشھار؛ خدمات العالقات العامة؛ خدمات
وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات وكاالت اإلشھار؛ خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال؛
خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية؛ المعلومات
في مجال األعمال؛ خدمات توظيف الموظفين؛ ترويج المبيعات لصالح الغير؛ تنظيم المعلومات
في قواعد بيانات الحاسوب؛ تنظيم المعارض التجارية ألغراض تجارية أو إعالنية؛ اإلعالن
عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر؛ البحث عن المعلومات في ملفات الحاسوب لآلخرين؛
 لغايات،تأجير أوقات لإلعالن على وسائط االتصاالت؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال
البيع بالتجزئة؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح للعمالء فيما يخص اختيار المنتجات
والخدمات؛ خدمات المعالجة إدارية لطلبات الشراء؛ إدارة األعمال التجارية لمنح تراخيص
للسلع والخدمات لصالح الغير؛ الفوترة؛ تجميع االحصائيات؛ إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن؛
التسويق؛ تحسين محركات البحث للترويج للمبيعات؛ خدمات تحسين حجم البيانات المرسلة
والمستلمة من زائري المواقع اإللكترونية؛ الخدمات اإلعالنية التي يتم من خاللھا الدفع لمالك
الموقع اإللكتروني اإلعالني عند الضغط على اإلعالن؛ خدمات الوساطة التجارية؛ التفاوض
وإتمام المعامالت التجارية لآلخرين؛ تحديث واإلبقاء على البيانات في قواعد بيانات
الحاسوب؛ توفير المعلومات التجارية عبر المواقع اإللكترونية؛ توفير سوق عبر اإلنترنت
للمشترين والبائعين للسلع والخدمات؛ فھرسة الشبكات للغايات التجارية أو الدعائية؛ إدارة
برامج والء العمالء؛ جمع فھارس المعلومات للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ تقديم
اإلستشارات بشأن استراتيجيات االتصاالت اإلعالنية؛ الترويج للسلع والخدمات من خالل
رعاية األحداث الرياضية؛ خدمات التحري عن األسواق؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت
للموسيقى واألفالم القابلة للتنزيل والمسجلة مسب ًقا؛ خدمات البيع بالجملة للمستحضرات
الصيدالنية والبيطرية والصحية واللوازم الطبية؛ التسويق في إطار نشر البرمجيات؛ خدمات
.االتصاالت للشركات
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171499
Class
35

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ)كايمان (ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
35

Goods/Services
Business management assistance; business inquiries; import-export
agency services; commercial information agency services;
dissemination of advertising matter; accounting; business auditing;
business management and organization consultancy; business
management consultancy; demonstration of goods; commercial or
industrial management assistance; distribution of samples; business
efficiency expert services; market studies; business appraisals;
business organization consultancy; publication of publicity texts;
advertising; publicity; public relations; advertising agency services;
publicity agency services; advisory services for business
management; computerized file management; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; business
information; personnel recruitment; sales promotion for others;
systemization of information into computer databases; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes; online advertising
on a computer network; data search in computer files for others;
rental of advertising time on communication media; presentation of
goods on communication media, for retail purposes; commercial
information and advice for consumers in the choice of products and
services; administrative processing of purchase orders; commercial
administration of the licensing of the goods and services of others;
invoicing; compilation of statistics; production of advertising films;
marketing; search engine optimisation for sales promotion; web site
traffic optimization; pay per click advertising; commercial
intermediation services; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties; updating and maintenance of data in
computer databases; providing business information via a web site;
provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods
and services; web indexing for commercial or advertising purposes;
administration of consumer loyalty programs; compiling indexes of
information for commercial or advertising purposes; consultancy
regarding advertising communication strategies; promotion of goods
and services through sponsorship of sports events; market
intelligence services; online retail services for downloadable and prerecorded music and movies; wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical supplies; marketing
in the framework of software publishing; corporate communications
services

الصنف

١٧١٤٩٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ خدمات وكاالت
االستيراد والتصدير؛ خدمات وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات نشر مواد الدعاية
واإلعالن؛ المحاسبة؛ خدمات التدقيق لألعمال التجارية؛ استشارات حول إدارة
وتنظيم المؤسسات التجارية؛ استشارات حول إدارة األعمال؛ عرض السلع؛
المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية؛ توزيع العينات؛ خدمات خبراء
كفاءة األعمال التجارية؛ خدمات دراسات األسواق؛ التثمين التجاري؛ استشارات
حول تنظيم األعمال التجارية؛ نشر النصوص الدعائية واإلعالنية؛ خدمات الدعاية
واإلعالن؛ خدمات اإلشھار؛ خدمات العالقات العامة؛ خدمات وكاالت الدعاية
واإلعالن؛ خدمات وكاالت اإلشھار؛ خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال؛ خدمات
إدارة الملفات المحوسبة؛ تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية؛
المعلومات في مجال األعمال؛ خدمات توظيف الموظفين؛ ترويج المبيعات لصالح
الغير؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ تنظيم المعارض التجارية
ألغراض تجارية أو إعالنية؛ اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر؛ البحث عن
المعلومات في ملفات الحاسوب لآلخرين؛ تأجير أوقات لإلعالن على وسائط
 لغايات البيع بالتجزئة؛ تقديم،االتصاالت؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال
المعلومات التجارية والنصح للعمالء فيما يخص اختيار المنتجات والخدمات؛ خدمات
المعالجة إدارية لطلبات الشراء؛ إدارة األعمال التجارية لمنح تراخيص للسلع
والخدمات لصالح الغير؛ الفوترة؛ تجميع االحصائيات؛ إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن؛
التسويق؛ تحسين محركات البحث للترويج للمبيعات؛ خدمات تحسين حجم البيانات
المرسلة والمستلمة من زائري المواقع اإللكترونية؛ الخدمات اإلعالنية التي يتم من
خاللھا الدفع لمالك الموقع اإللكتروني اإلعالني عند الضغط على اإلعالن؛ خدمات
الوساطة التجارية؛ التفاوض وإتمام المعامالت التجارية لآلخرين؛ تحديث واإلبقاء
على البيانات في قواعد بيانات الحاسوب؛ توفير المعلومات التجارية عبر المواقع
اإللكترونية؛ توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات؛ فھرسة
الشبكات للغايات التجارية أو الدعائية؛ إدارة برامج والء العمالء؛ جمع فھارس
المعلومات للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ تقديم اإلستشارات بشأن استراتيجيات
االتصاالت اإلعالنية؛ الترويج للسلع والخدمات من خالل رعاية األحداث الرياضية؛
خدمات التحري عن األسواق؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت للموسيقى
واألفالم القابلة للتنزيل والمسجلة مسب ًقا؛ خدمات البيع بالجملة للمستحضرات
الصيدالنية والبيطرية والصحية واللوازم الطبية؛ التسويق في إطار نشر البرمجيات؛
.خدمات االتصاالت للشركات
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Libra Association
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai de l'Ile 13, 1204 Geneva, Switzerland

Goods/Services
Marketing, advertising and promotion services; business
information; provision of market research and information
services; promoting the goods and services of others via
computer and communication networks; business and
advertising services; market intelligence services; facilitating
the exchange and sale of services and products of third parties
via computer and communication networks; providing online
marketplaces for sellers of goods and/or services; providing
online facilities for connecting sellers with buyers; providing a
website featuring an online marketplace for selling and trading
virtual goods with other users; arranging of trading transactions
online; arranging and conducting special events for
commercial, promotional or advertising purposes; arranging
and conducting special events for business purposes;
blockchain as a service, namely, business advice and
information in the field of blockchain technology; networking
services to conduct business; networking service for investors
to conduct business, namely, financial trades and exchange of
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018148804
Claim Date: 07/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

ليبرا اسوسيايشن
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف١٢٠٤ ،١٣ كاي دو ليل

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171624
Class
35

28/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
35

الصنف

١٧١٦٢٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التسويق والدعاية واالعالن والترويج؛ المعلومات المتعلقة االعمال؛ خدمات توفير
األبحاث والمعلومات الخاصة بالسوق؛ الترويج للمنتجات والخدمات الخاصة بالغير عبر
الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصال؛ خدمات االعمال والدعاية واالعالن؛ خدمات المعلومات
التحليلية للسوق؛ تسھيل تبادل وبيع الخدمات والمنتجات لألطراف األخرى عبر الشبكات
او/الين( لبائعي المنتجات و-الحاسوبية وشبكات االتصال؛ توفير أسواق مباشرة )ان
الين( لربط البائعين بالمشترين؛ توفير موقع الكتروني-الخدمات؛ توفير تسھيالت مباشرة )ان
يتضمن سوقا مباشرا لبيع المنتجات االفتراضية وتبادلھا مع المستخدمين االخرين؛ توفير
الين( ؛ تنظيم وإدارة فعاليات خاصة ألغراض تجارية او-خدمات التداول المباشر )ان
ترويجية او اعالنية؛ تنظيم وإدارة فعاليات خاصة ألغراض االعمال؛ سلسلة الكتل كخدمة
وتحديدا تقديم النصيحة والمعلومات في مجال تقنية سلسلة الكتل؛ خدمات إقامة شبكات
ًالتواصل إلجراء األعمال؛ خدمات إقامة شبكات التواصل للمستثمرين إلجراء األعمال وتحديدا
التداوالت المالية وتبادل العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول
الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة
.ورموز المنفعة

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١٤٨٨٠٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٠٧ :تاريخ االدعاء
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Date of

04/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
AL Naser for Training
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AL Muhtaseb Complex , Wasfi Al Tel
Street (Gardens), Amman, P.O.Box:
841153, 11184

Goods/Services
Advertising & publicity services, business administration ,
providing business information via a web site, marketing
services, online advertising on a computer network services ,
advertising services in the field of training , education and
consultations .

:تاريخ ايداع الطلب

الناصر للتدريب
االردن
 م. م.ذ

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

،  عمان، ( شارع وصفي التل ) الجاردنز،مجمع المحتسب
١١١٨٤ ,٨٤١١٥٣:ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171580
Class
35

04/06/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
35

الصنف

١٧١٥٨٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات توفير البيانات والمعلومات،  خدمات إدارة االعمال، خدمات الدعاية واالعالن
 خدمات الدعاية واالعالن اونالين عبر، خدمات التسويق، لالعمال عبر الشبكة العنكبوتية
 خدمات الدعاية في مجال التدريب والتعليم واالستشارات،شبكات الكمبيوتر
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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

اسم طالب التسجيل:

غونغنيو غروب كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

GONGNIU GROUP CO.,
LTD.

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

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address East Industrial Zone, Guanhaiwei Town,
Cixi City, Zhejiang Province, China

ايست انداست﷼ زون ،جوانھايوي تاون ،سيكسي سيتي ،
زھيجيانغ بروفيني  ،الصين

١٧١٥٩١

11/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات اإلعالن  ،خدمات الدفع لكل نقرة اعالن  ،خدمات تأجير المساحات اإلعالنية ،خدمات
اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر  ،خدمات توفير المعلومات التجارية عبر موقع
على شبكة اإلنترنت  ،خدمات توفير أسواق للسلع والخدمات على اإلنترنت للمشترين
والبائعين  ،خدمات ترويج المبيعات لآلخرين  ،خدمات التسويق  ،خدمات التوظيف ،
خدمات فھرسة مواقع على شبكة االنترنيت ألغراض تجارية أو إعالنية  ،خدمات تنظيم
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر  ،خدمات استئجار اآلالت والمعدات المكتبية  ،خدمات
المحاسبة  ،خدمات ابحات الرعاية ،خدمات البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية
والبيطرية والصحية والطبية والتوريدات الطبية .

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171591
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising; Pay per click advertising; Rental of advertising
space; Online advertising on a computer network; Providing
business information via a web site; Provision of an online
;marketplace for buyers and sellers of goods and services
Sales promotion for others; Marketing; Personnel
recruitment; Web indexing for commercial or advertising
purposes; Systemization of information into computer
;databases; Office machines and equipment rental; Accounting
Sponsorship search; Wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical
supplies

233

Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Damascene Llsena'at
Alghethaeyah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Abdoun Circle- Al Fayhaa
Commercial Complex, P.O.Box: 4888,
11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
171691
Class
35

17/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

داماسين للصناعات الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٤٨٨٨:ب. ص، مجمع الفيحاء التجاري- دوار عبدون-عمان
١١٩٥٣

35

Goods/Services
Retail or wholesale services for food supplies, chocolate of all
kinds.Arabic bread and bread rolls,buns,pastry,eastern
confectionery, pralines,almond spreads, biscuits, bread, buns, cake
batter, cake, buns, chocolate, coco product ,coffee, artificial coffee,
confectionery, flat biscuits, (cookies), snacks, honey,ice,cream
pancake, (thin pastry), sandwich (pastry), pastry, petist fours(small
biscuits), pastries,parline,waffles (toast), tea, coca,
floor,preparations made from cereals,pastry,sweets,ice, sugar,
golden syrup, yeast,baking powder, presentation of goods on
communication media, for retail purpose, administrative processing
of purchase orders, presentation of goods on communication
media,for retail purpose ,sales promotion for others, distribution of
samples , shop window dressing.,advertising business
management , business administration , retail services, office
functions, administrative processing of purchase orders,
demonstration of goods, the bringing together , for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to properly view
and purchase those goods, the bringing together , for the benefit of
others,of a variety of goods including foodstuffs, namely
confectionery, candy, pastries, cake,ice cream, beverages to
enabling customers to properly view and purchase those
goods,wholesale services relating to foodstuffs and beverages ,
providing information about food and beverages products for
consumers, direct mail advertising , distribution of samples,
invoicing , commercial administration of the licensing of the goods
and services of outdoor advertising , presentation of goods on
communication media, for retail ,purposes ,administrative,
processing of purchase orders, presentation of goods on
communication media,

 الطابق- شارع مكة١٦٥ - عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
الثاني
الصنف
١٧١٦٩١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التموينية والشكوالته، خدمات بيع التجزئة والبيع بالجملة فيما يتعلق بالمواد الغذائية
 حلويات، بأنواعھا والخبز العربي واالفرنجي والكعك والمعجنات والحلويات الشرقية
اللوز ومعجون اللوز والبسكويت والخبز والكعك وعجينة الكيك والكيك والكعك
والشكوالته ومنتجات الكاكاو والقھوة والقھوة اإلصطناعية والحلويات والبسكويت
( المسطح )الكوكيز( و المقرمشات والعسل والبوظة والبانكيك ) الفطائر الرقيقة
والشطائر )الفطائر ( والمعجنات والبوتي فور ) بسكويت صغير ( و الفطائر و حلوى
اللوز والوافل ) الكعك المحمص ( والشاي و الكاكاو والطحين و المستحضرات
المصنوعة من الحبوب والمعجنات والحلويات والمثلجات والسكر ودبس السكر
 المعالجة اإلدارية، والخميرة و عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة
 ترويج، عرض السلع على وسائل اإلتصال لغايات بيعھا بالتجزئة، لطلبات الشراء
خدمات الدعاية، تزيين واجھات المحالت التجارية،  توزيع العينات،(المبيعات )لآلخرين
،واإلعالن وإدارة و توجيه األعمال و خدمات البيع بالتجزئة وتفعيل النشاط المكتبي
 تجميع تشكيله من البضائع،  عرض السلع، خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء
لمصلحة الغير بما يمكن جمھور المستھلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينة وشراء تلك
 تجميع تشكيلة من البضائع لمصلحة الغير تتضمن المواد الغذائية و تحديدا، البضائع
 و المشروبات بما يمكن، ( الحلويات والسكاكر والفطائر والكيك والبوظة ) آيس كريم
 خدمات البيع، جمھور المستھلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينة و شراء تلك البضائع
 تقديم المعلومات للمستھلكين حول، بالجملة فيما يخص المواد الغذائية والمشروبات
تحرير، توزيع العينات، اإلعالن بالبريد المباشر،منتجات األغذية والشروبات
 الدعاية، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة باآلخرين،الفواتير
 ترويج، عرض السلع على وسائل اإلتصال لغايات بيعھا بالتجزئة، واإلعالن الخارجي
. تزيين واجھات المحالت التجارية، توزيع العينات، (المبيعات )لآلخرين
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Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bordeaux Beauty
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Mecca St Bldg No.5,3rd Floor,
P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
171522
Class
35

Goods/Services
marketing, outdoor advertising, radio advertising, advertising
agency services, business management assistance, television
advertising, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, consultancy regarding advertising
communications strategy, on-line advertising on a computer
network, advisory services for business management, rental of
billboards advertising boards , direct mail advertising

17/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بوردو للتجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٤٨٨٨:ب. ص، ٣/  ط٥  بناية رقم، عمان شارع مكة
١١٩٥٣
 الطابق الثاني- شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
35

الصنف

١٧١٥٢٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن, الدعايات اإلذاعية, الدعاية واالعالن الخارجي,التسويق
 خدمات تنظيم المعارض, خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفاز,المساعدة في إدارة األعمال
, االستشارات المتعلقة باستراتيجيات اتصاالت الدعاية واإلعالن,للغايات التجارية أو اإلعالنية
 خدمات تقديم النصائح إلدارة,خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب
 خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر,( تأجير لوحات اإلعالنات )لوحات الدعايات,األعمال
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تاريخ ايداع الطلب:

17/06/2020

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

الميزان للمطاعم
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Al Mezan Llmata'em
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Abdali- Boulevard- Suleiman Al
Nabulsi Street, P.O.Box: 4888, 11953

عمان -العبدلي -بجانب بلوم بنك -شارع سليمان النابلسي ،
ص.ب١١٩٥٣ ,٤٨٨٨:
ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٨٨٨عمان -شارع مكة -الطابق الثاني
١٧١٥٢١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واالعالن الخارجي ,خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر ,خدمات الدعاية واإلعالن,
الدعايات اإلذاعية ,خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفاز ,خدمات الدعاية واإلعالن على
اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب ,التسويق ,خدمات التسويق عبر الھاتف ,تأجير لوحات
اإلعالنات )لوحات الدعايات(

17/06/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
171521
Class
35

Goods/Services
outdoor advertising, direct mail advertising, advertising, radio
advertising, television advertising, on-line advertising on a
computer network, marketing, telemarketing services, rental of
billboards advertising boards
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تاريخ ايداع الطلب:

23/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة رشاد خشان وشريكه

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

االردن
تضامن
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٣٤ -٣٣١٠١١المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٤٤

اعالن الجريدة الرسمية

23/06/2020

Date of

Applicant Name:

عمان/ماركا  ،ص.ب١١١٣٤ ,٣٣١٠١١:

عمان/ماركا
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة وبيع قطع السيارات الجديده والمستعمله,الدعايه واالعالن,التسويق االلكتروني
بواسطة مواقع التواصل االجتماعي ,االستيراد والتصدير

35

rashad khasan and his
parther co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street
amman/marka, P.O.Box:
331011, 11134
Applicant for
P.O.Box 331011 -11134 city/street
Correspondence
amman/marka
Trademark
171444
Class
35

Goods/Services
Trade and sale of new and used car parts, advertising and emarketing via social media import and export
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Date of

01/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Great Wall Motor
Company Limited

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2266 CHAOYANG SOUTH STREET,
BAODING, HEBEI 071000, CHINA

Goods/Services
import-export agency services; Sales promotion for others;
Procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; Marketing; advertising;
provision of an online marketplace for buyers and sellers of
goods and services; business management and organization
consultancy; Presentation of goods on communication media,
for retail purposes

:تاريخ ايداع الطلب

غريت وول موتور كومباني ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،٠٧١٠٠٠  ھيبيي، باودينغ، شاويانغ ساوث ستريت٢٢٦٦
الصين

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171429
Class
35

01/07/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
35

الصنف

١٧١٤٢٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وكاالت االستيراد والتصدير؛ ترويج المبيعات ]لآلخرين[؛ خدمات الشراء لآلخرين ]شراء
السلع والخدمات لألعمال األخرى[؛ التسويق؛ دعاية وإعالن؛ توفير سوق على اإلنترنت
للمشترين والبائعين للسلع والخدمات؛ إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال؛ عرض السلع
.على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة
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Date of

01/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Great Wall Motor
Company Limited

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2266 CHAOYANG SOUTH STREET,
BAODING, HEBEI 071000, CHINA

Goods/Services
import-export agency services; Sales promotion for others;
Procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; Marketing; advertising;
provision of an online marketplace for buyers and sellers of
goods and services; business management and organization
consultancy; Presentation of goods on communication media,
for retail purposes

:تاريخ ايداع الطلب

غريت وول موتور كومباني ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،٠٧١٠٠٠  ھيبيي، باودينغ، شاويانغ ساوث ستريت٢٢٦٦
الصين

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171395
Class
35

01/07/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
35

الصنف

١٧١٣٩٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وكاالت االستيراد والتصدير؛ ترويج المبيعات ]لآلخرين[؛ خدمات الشراء لآلخرين ]شراء
السلع والخدمات لألعمال األخرى[؛ التسويق؛ دعاية وإعالن؛ توفير سوق على اإلنترنت
للمشترين والبائعين للسلع والخدمات؛ إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال؛ عرض السلع
.على وسائل االتصال لغايات بيعھا بالتجزئة
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171647
Class
35

Goods/Services
Advertising, marketing and promotional consultancy, advisory
and assistance services; business administration; business
management; business advice; business consulting; business
assistance, management and administrative services; business
analysis, research and information services; Advertising and
promotion services and related consulting; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services;
sales promotions for others; retail and wholesale store services
in relation to medical preparations, veterinary preparations,
pharmaceutical preparations, pharmaceuticals and natural
remedies, dietary supplements and dietetic preparations, dietary
supplements for humans and animals, dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; retail and wholesale store services in relation to sanitary
preparations and articles, disinfectants and antiseptics,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides,
medicated and sanitizing soaps and detergents, medical
dressings, coverings and applicators, pest control preparations
and articles, plasters, materials for dressings, material for
stopping teeth, dental wax; forestry management services.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٧١٦٤٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلشراف على األعمال،خدمات اإلعالن والتسويق واالستشارات الدعائية والنصح والمساعدة
، استشارات األعمال التجارية، نصائح لألعمال التجارية، إدارة األعمال التجارية،التجارية
 خدمات تحليل وبحث، وإدارة واإلشراف على األعمال التجارية،خدمات المساعدة في
 توفير سوق، خدمات اإلعالن والدعاية واالستشارات المرتبطة،ومعلومات األعمال التجارية
 خدمات البيع، ترويج المبيعات لآلخرين،على اإلنترنت للبائعين والمشترين للسلع والخدمات
بالتجزئة والبيع بالجملة المتعلقة بالمستحضرات الطبية والمستحضرات البيطرية
والمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الدوائية والعالجات الطبيعية والمكمالت الغذائية
والمستحضرات التغذوية ومكمالت غذائية لإلنسان والحيوان وغذاء تغذوي ومواد مھيأة
 خدمات البيع بالقطاعي والبيع بالجملة المتعلقة،لالستخدام الطبي أو البيطري وغذاء لألطفال
بمستحضرات وأدوات صحية ومطھرات ومعقمات ومستحضرات للقضاء على الھوام ومبيدات
الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة وصابون ومنظفات معالجة طبيا ومعقمة وضمادات طبية
وأغطية وأدوات ومستحضرات وأدوات مكافحة اآلفات والصقات ومواد للضمادات ومادة
.إليقاف األسنان وشمع أسنان وخدمات إدارة زراعة الغابات
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171658
Class
35

Goods/Services
Advertising, marketing and promotional consultancy, advisory
and assistance services; business administration; business
management; business advice; business consulting; business
assistance, management and administrative services; business
analysis, research and information services; Advertising and
promotion services and related consulting; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services;
sales promotions for others; retail and wholesale store services
in relation to medical preparations, veterinary preparations,
pharmaceutical preparations, pharmaceuticals and natural
remedies, dietary supplements and dietetic preparations, dietary
supplements for humans and animals, dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; retail and wholesale store services in relation to sanitary
preparations and articles, disinfectants and antiseptics,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides,
medicated and sanitizing soaps and detergents, medical
dressings, coverings and applicators, pest control preparations
and articles, plasters, materials for dressings, material for
stopping teeth, dental wax; forestry management services.
Special condition: Claiming blue, green and black colors as per
the specimen filed at the Trademark Office

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٧١٦٥٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلشراف على األعمال،خدمات اإلعالن والتسويق واالستشارات الدعائية والنصح والمساعدة
، استشارات األعمال التجارية، نصائح لألعمال التجارية، إدارة األعمال التجارية،التجارية
 خدمات تحليل وبحث، وإدارة واإلشراف على األعمال التجارية،خدمات المساعدة في
 توفير سوق، خدمات اإلعالن والدعاية واالستشارات المرتبطة،ومعلومات األعمال التجارية
 خدمات البيع، ترويج المبيعات لآلخرين،على اإلنترنت للبائعين والمشترين للسلع والخدمات
بالتجزئة والبيع بالجملة المتعلقة بالمستحضرات الطبية والمستحضرات البيطرية
والمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الدوائية والعالجات الطبيعية والمكمالت الغذائية
والمستحضرات التغذوية ومكمالت غذائية لإلنسان والحيوان وغذاء تغذوي ومواد مھيأة
 خدمات البيع بالقطاعي والبيع بالجملة المتعلقة،لالستخدام الطبي أو البيطري وغذاء لألطفال
بمستحضرات وأدوات صحية ومطھرات ومعقمات ومستحضرات للقضاء على الھوام ومبيدات
الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة وصابون ومنظفات معالجة طبيا ومعقمة وضمادات طبية
وأغطية وأدوات ومستحضرات وأدوات مكافحة اآلفات والصقات ومواد للضمادات ومادة
.إليقاف األسنان وشمع أسنان وخدمات إدارة زراعة الغابات

 العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واالسود حسب النموذج المودع:اشتراطات خاصة
لدى مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد حسين ادريس شامية

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 -حي نزال-شارع الدستور سوق بھاء ،
ص.ب١١١٥٢ ,١٦٠٠٨:

15/07/2020

Date of

Applicant Name:

MOHAMMED HUSSIEN
IDRES SHAMIEH
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street AMMAN- HAY NAZZALALDOSTOR STREET, P.O.Box: 16008,
11152

Applicant for
P.O.Box 16008 -11152 city/street AMMANص.ب  ١١١٥٢ -١٦٠٠٨المدينة/الشارع عمان -حي نزال-
Correspondence
HAY NAZZAL- ALDOSTOR STREET
شارع الدستور سوق بھاء
Trademark
171463
Class
35
35
الصنف
١٧١٤٦٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المالبس الجاھزة

Goods/Services
Trade ready made clothes
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

اسم طالب التسجيل:

جمال محمد ابراھيم جمال

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -الجبيھة  ،ص.ب١١١٢١ ,٢١٢٢٢٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٢١ -٢١٢٢٢٩عمان  -الجبيھة

رقم العالمة التجارية

١٧١٦٣٥

اعالن الجريدة الرسمية

16/07/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التجزئة أو الجملة للمنظفات خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة لمستحضرات
التجميل وأدوات النظافة وصابون األسنان والصابون والمنظفات خدمات البيع بالتجزئة أو
خدمات البيع بالجملة لمستحضرات التجميل وأدوات النظافة وصابون األسنان والصابون
والمنظفات خدمات التجزئة المتعلقة بالمنتجات الورقية التي يمكن التخلص منھا
خدمات متجر بيع بالجملة عبر اإلنترنت تتميز بمنتجات ورقية يمكن التخلص منھا
خدمات الجملة المتعلقة بالمنتجات الورقية التي يمكن التخلص منھا
خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمنتجات البالستيكية
خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة لألدوات المنزلية ولعب األطفال
خدمات البيع بالتجزئة أو الجملة للمواد الغذائية

Jamal Mohammad Ibrahim
Jamal
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - Jubaiha, P.O.Box: 212229, 11121

35

Applicant for
P.O.Box 212229 -11121 Amman - Jubaiha
Correspondence
Trademark
171635
Class
35

Goods/Services
retail or wholesale services for detergents retail or wholesale
services for cosmetics, toiletries, dentifrices, soaps and
detergents retail services or wholesale services for cosmetics,
toiletries, dentifrices, soaps and detergents retail services
relating to disposable paper products online wholesale store
services featuring disposable paper products wholesale
services in relation to disposable paper products retail or
wholesale services for plastic product retail or wholesale
services for Housewares product and toys
retail or wholesale services for food stuff
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تاريخ ايداع الطلب:

26/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة صخور الشرق للمعدات اإلنشائية

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١١٢١

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

East Rocks Heavy
Machineries co. LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/ALurryeh street,
P.O.Box: 8483, 11121

عمان/شارع الحرية  ،ص.ب,٨٤٨٣:

ص.ب  ١١١٢١ -٨٤٨٣المدينة/الشارع
الحرية
١٧١٦٩٠

26/07/2020

Date of

عمان/شارع
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
استيراد المركبات و الباصات و سيارات النقل و النقل المشترك بكافة
أنواعھا )سواء كانت تعمل على الوقود أو الكھرباء أو الھجينة( و أجزاؤھا و قطع الغيار
الخاصة بھا و بيعھا

35

Applicant for
P.O.Box 8483 -11121 city/street
Correspondence
Amman/ALurryeh street
Trademark
171690
Class
35

Goods/Services
importing and selling Vehicles, Buses, Vans, and Trucks (Fuel
engine, electric engine and hybrid engine) their parts and
spare parts
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Date of

26/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL Fakher company for EMarketing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street irbid/king abdallag al thani str,
P.O.Box: 851704, 11185
Applicant for
P.O.Box 851704 -11185 city/street
Correspondence
irbid/king abdallag al thani str
Trademark
171705
Class
35

Goods/Services
marketing; marketing, market studies and market analysis;
business marketing; database marketing; digital marketing;
direct marketing; financial marketing; internet marketing;
market analysis; marketing assistance, marketing consultancy;
marketing information; market studies; market surveys; online
marketing; product marketing; promotional marketing;
advertising and marketing consultancy; business marketing
services; database marketing services; dev elopment of
marketing concepts; internet marketing services; online
marketing services; on-line marketing services; on-line
marketing; telephone marketing services; online advertising and
marketing services; marketing the goods and services of
others; on-line advertising and marketing services; on-line
customer- based social media brand marketing services;
promotion, advertising and marketing of on-line websites;
promotion, advertising and marketing of on-line web
sites;marketing the goods and services of others by means of
push notification technology .

26/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الفاخر للتسويق االلكتروني

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، ش الملك عبدﷲ الثاني/الشارع اربد/المدينة
١١١٨٥ ,٨٥١٧٠٤:ب.ص
ش الملك/اربد
35

الشارع/ المدينة١١١٨٥ -٨٥١٧٠٤ ب.ص
عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٧٠٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تسويق االعمال؛ تسويق قاعدة البيانات؛.تسويق؛ التسويق ودراسات السوق وتحليل السوق
التسويق الرقمي؛ التسويق المباشر؛ تسويق مالي؛ تسويق الكتروني؛ تحليل السوق؛ مسأعدة
في التسويق استشارات تسويفية المعلومات التسويقية؛ دراسات السوق؛ استطالعات السوق؛
 خدمات.التسويق عبر اإلنترنت تسويق المنتج؛ تسويق ترويجي استشارات الدعاية والتسويق
 خدمات التسويق عبر. خدمات تسويق قواعد البيانات تطوير مفاھيم التسويق.تسويق األعمال
اإلنترنت ؛ خدمات التسويق عبر اإلنترنت ؛ خدمات التسويق عبر اإلنترنت ؛ التسويق عبر
 خدمات اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت ؛ تسويق.اإلنترنت خدمات التسويق عبر الھاتف
سلع وخدمات اآلخرين ؛ خدمات اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت ؛ خدمات تسويق العالمات
التجارية عبر وسائل التواصل االجتماعي القائمة عى العمالء؛ الترويج واالعالن والتسويق
 تسويق,  الترويج والعالن والتسويق لمواقع الويب على االنترنت,للمواقع على االنترنت
سلع وخدمات االخرين عن طريق تقنية اعالم الدفع
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Date of

26/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

leaders marketing
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:
King Abdullah street -Buillding 147,
P.O.Box: 4603, 11953
Applicant for
P.O.Box 4603 -11953 city/street:
Correspondence
King Abdullah street -Buillding 147
Trademark
171518
Class
35

Goods/Services
complex management &sales retail services and Advertising
business administration,business management office functions
setting up and organizing commercial exhibitions

26/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة القيادية للتسويق

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، ١٤٧  عمارة- الشارع شارع الملك عبدﷲ الثاني/المدينة
١١٩٥٣ ,٤٦٠٣:ب.ص
شارع الملك عبدﷲ
35

الصنف

الشارع/ المدينة١١٩٥٣ -٤٦٠٣ ب.ص
١٤٧  عمارة- الثاني
١٧١٥١٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إدارة مجمعات وخدمات بيع التجزئة والدعاية واالعالن وإدارة توجيه االعمال
االنشطة المكتبية اقامة المعارض التجارية وتنظيمھا
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد حسين علي دار خليفه

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع عمان/ابوعلندا  ،ص.ب١١٨٢١ ,٤٢٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٤٢٠المدينة/الشارع عمان/ابوعلندا

رقم العالمة التجارية

١٧١٥٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة الحجر الصناعي

اعالن الجريدة الرسمية

28/07/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

mohammad husien ali dar
khalifeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/abu alanda, P.O.Box:
420, 11821

35

Applicant for
P.O.Box 420 -11821 city/street
Correspondence
amman/abu alanda
Trademark
171508
Class
35

Goods/Services
Artificial stone trade
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Date of

11/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

al mutanabbe For medical
suplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/al jobiha , P.O.Box:
930619, 11193
Applicant for
P.O.Box 930619 -11193 city/street
Correspondence
amman/wasfi al tal str
Trademark
171557
Class
35

Goods/Services
Trading of pharmaceutical products, commercial agencies,
marketing, trading of cosmetics and supplements, trade of
pharmaceutical preparations, trad of medical instruments

11/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتنبي للمستلزمات الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١١٩٣ ,٩٣٠٦١٩:ب. ص، الجبيھة/الشارع عمان/المدينة

ش وصفي/الشارع عمان/ المدينة١١١٩٣ -٩٣٠٦١٩ ب.ص
التل
35
الصنف
١٧١٥٥٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة مواد التجميل والمكمالت,  تسويق, وكاالت تجارية, تجارة المستحضرات الصيدالنية
 تجارة ادوات طبية, الغذائية
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Date of

12/08/2020

12/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سليم وسالم مشربش

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

salim and salem
Musharbash company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street, P.O.Box: 525, 11511

Applicant for
P.O.Box 525 -11511 city/street AmmanCorrespondence
prince Hassan street
Trademark
171479
Class
35

Goods/Services
Retail services provided by supermarket ,retail services in
relation to alcoholic beverages , Wine ,Treding of beverages and
juices , nonalcoholic beverages, beers, mineral and aerated
water, bottled water, and other non-alcoholic drinks,fruit drinks
and fruit juices
Disclaimer: The registration of this mark does not give owers
the right use word (MUSHARBASH )if used separately from the
mark

١١٥١١ ,٥٢٥:ب. ص،

الشارع/المدينة

 شارع االمير-الشارع عمان/ المدينة١١٥١١ -٥٢٥ ب.ص
حسن
35
الصنف
١٧١٤٧٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالمشروبات, خدمات البيع بالتجزنه بواسطة سوير ماركت
 المشروبات غير الكحولية والبيرة والمياه، تجارة المشروبات والعصائر, الكحوليه والنبيذ
المعدنية والغازية والمياه المعبأة في قوارير وغيرھا من المشروبات غير الكحولية
. ومشروبات الفاكھة وعصائر الفاكھة
( ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة)مشربش:التنازل
بمعزل عن العالمة
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL-Bardan Company for
Import and Export
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman-Khalda AL-Nuaimat
Roundabout, P.O.Box: 577, 11831

Goods/Services
Foodstuff trade / sale of meat, freezers and poultry /
vegetable and fruit trade / sale of milk, cheese and their
derivatives / foodstuff trade / household appliances trade /
detergents / personal care items / meat trade /
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use general and descriptive words if used
separately from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

شركة البردان لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٥٧٧:ب. ص، دوار النعيمات/خلدا/الشارع عمان/المدينة
١١٨٣١

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 577 -11831 city/street
Amman/Abdoun -Queen Zain AL Sharaf
st.B.N.89-Ground Floor
171437
Class
35

18/08/2020

عبدون/االردن/الشارع عمان/ المدينة١١٨٣١ -٥٧٧ ب.ص
ط االراضي/٨٩ بناية/شارع الملكة زين الشرف/
35

الصنف

١٧١٤٣٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تجارة الخضار/  بيع اللحوم والمجمدات والدجاج/ تجارة المواد التموينية
 تجارة/  تجارة المواد التموينية/  بيع االلبان واالجبان ومشتقاتھا/ والفواكة
/  تجارة اللحوم/  بيع مواد العناية الشخصية/  بيع المنظفات/ االدوات المنزلية
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية بمعزل عن العالمه
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Date of

19/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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
Applicant for
P.O.Box 1914 -11941 city/street
Correspondence
:Amman/Madina AL Munawara
Trademark
171486
Class
35

Goods/Services
selling Electronics
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word ( )ربط التكنولوجياif used separately from the
mark

19/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص، الشارع/المدينة

الشارع المدينه المنورة/ المدينة١١٩٤١ -١٩١٤ ب.ص
35

الصنف

١٧١٤٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيع إلكترونيات
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )ربط:التنازل
التكنولوجيا ( بمعزل عن العالمه
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Date of

19/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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
Applicant for
P.O.Box 1914 -11941 city/street
Correspondence
:Amman/Madina AL Munawara
Trademark
171485
Class
35

Goods/Services
selling Electronics
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (connecting Technology)if used separately
from the mark

19/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص، الشارع/المدينة

الشارع المدينه المنورة/ المدينة١١٩٤١ -١٩١٤ ب.ص
35

الصنف

١٧١٤٨٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيع إلكترونيات
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهconnecting Technology)
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Date of

19/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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
Applicant for
P.O.Box 1914 -11941 city/street
Correspondence
:Amman/Madina AL Munawara
Trademark
171488
Class
35

Goods/Services
selling Electronics
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (Jordan)if used separately from the mark

19/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص، شارع المدينه المنورة- عمان

الشارع المدينه المنورة/ المدينة١١٩٤١ -١٩١٤ ب.ص
35

الصنف

١٧١٤٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بيع إلكترونيات
(Jordan)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2020

اسم طالب التسجيل:

ابراھيم احمد عبدالھادي خريس

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع عمان/تالع العلي  ،ص.ب١١٨٢١ ,٤٢٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢١ -٤٢٠المدينة/الشارع عمان/تالع العلي

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٧٣

اعالن الجريدة الرسمية

25/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة التجزئة في االجھزة والمستلزمات الطبية,االستيراد والتصدير,تجارة مواد
التجميل,الدعايه واالعالن

Ibrahim Ahmad Abed Al
Hadi khrais
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/tela al ali, P.O.Box:
420, 11821

35

Applicant for
P.O.Box 420 -11821 city/street
Correspondence
amman/tela al ali
Trademark
171373
Class
35

Goods/Services
Retail trade in medical devices and supplies, import and
export,trade of cosmetics, advertising

254

تاريخ ايداع الطلب:

13/09/2020

اسم طالب التسجيل:

البديھي للمستلزمات الطبية

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان شارع عبدالحميد شرف بناية  ٢ط، ١
ص.ب١١١٩٤ ,٩٤٢٢٥٨:
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤٢٢٥٨عمان شارع عبدالحميد شرف
بناية  ٢ط١
35
الصنف
١٧١٥٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع والتسويق واالستيراد والتصدير واالعالن في المستلزمات الطبيه

13/09/2020

Date of

Applicant Name:

AL BIDIHI FOR MEDICAL
SUPPLIES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,Abd hameed shoman st.2.1 floor,
P.O.Box: 942258, 11194
Applicant for
P.O.Box 942258 -11194 Amman,Abd
Correspondence
hameed shoman st.2.1 floor
Trademark
171509
Class
35

Goods/Services
sales,marketing ,import ,export and advertising services for
medical supplies

255

Date of

13/09/2020

13/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عبد الحميد مھيار و ديانا يحيى جار ﷲ

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١٨١١ ,١١١٨١:ب. ص،  الصويفية/عمان

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

 الصويفية/ عمان١١٨١١ -١١١٨١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٣٧٦

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abed-Alhameed Mehyar
and Diana Yahya Jarallah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Sweifeieh, P.O.Box: 11181, 11811

Applicant for
P.O.Box 11181 -11811 Amman Sweifeieh
Correspondence
Trademark
171376
Class
35

Goods/Services
Advertising trading of dress bridal wear accessories and shoes
online marketing
Disclaimer: The registration of this trademark does not give
owner the exclusive right to use (organza) separately from the
mark

35

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دعاية واعالن تجارة فساتين والبسة زفاف واكسسوارات واحذية وتسويق الكتروني
(organza)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
بمعزل عن العالمه
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

17/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بصمة األسد لتجارة مواد التجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

The lion fingerprint for
cosmetics trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Princess sumaya Bint AL -Hasan
street, P.O.Box: 140786, 11814

,١٤٠٧٨٦:ب. ص، شارع االميرة سمية بنت الحسن-عمان
١١٨١٤

Applicant for
P.O.Box 140786 -11814 Amman-Princess
Correspondence
sumaya Bint AL -Hasan street
Trademark
171698
Class
35

شارع االميرة سمية بنت- عمان١١٨١٤ -١٤٠٧٨٦ ب.ص
الحسن
35
الصنف
١٧١٦٩٨

Goods/Services
E-marketing and trade in perfumes and cosmetics

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التسويق االلكتروني وتجارة العطور ومواد التجميل

257

تاريخ ايداع الطلب:

21/09/2020

اسم طالب التسجيل:

منال يوسف محمود الظھيرات

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/ش المدينه المنوره  ،ص.ب١١٥٩٣ ,٣٨٢٤٤:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٥٩٣ -٣٨٢٤٤عمان/ش المدينه المنوره

رقم العالمة التجارية

١٧١٧٠٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة االزھار والنباتات و الھدايا و مستلزمات الحفالت و البالونات

اعالن الجريدة الرسمية

21/09/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

manal yousef mahmoud al
thheirat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/madina monawara str, P.O.Box:
38244, 11593

35

Applicant for
P.O.Box 38244 -11593 amman/madina
Correspondence
monawara str
Trademark
171702
Class
35

Goods/Services
Trade of flowers, plants,gifts,party supplies and ballons

258

Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ستارت أبس مانجمنت كمبني إل إل سي500

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

500 Startups Management
Company LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 814 Mission Street, 6th Floor San
Francisco, CA 94103

 كاليفورنيا، سكث فلور سان فرانسيسكو، ميشن ستريت٨١٤
٩٤١٠٣

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171551
Class
36

Goods/Services
Venture capital services, namely, providing financing to
emerging and start-up companies.
Disclaimer: The registration of this mark does not give its
owners the exclusive right to use the word STARTUPS
separately from the mark

36

الصنف

١٧١٥٥١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تقديم التمويل للشركات، وبخاصة،خدمات تقديم رأس مال المخاطرة للمشاريع المشتركة
.المنبثقة والناشئة
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق بااستعمال الكلمة:التنازل
 بمعزل عن العالمةSTARTUPS
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

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

بنك المال األردني ش.م.ع
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Capital Bank of Jordan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address city/street: Amman,Issam Ajlouni
street,54Capital Bnak, P.O.Box: 941283,
11194

عمان/شميساني /شارع عصام العجلوني
المدينة/الشارع
 ، ٥٤ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٨٣:
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٨٣المدينة/الشارع
عمان/شميساني /شارع عصام العجلوني ٥٤
١٧١٣٨٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بنكية

10/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

الصنف

36

P.O.Box 941283 -11194 city/street:
Amman,Issam Ajlouni street,54Capital
Bnak
171387
Class
36

Trademark

Goods/Services
Banking Services
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

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

بنك المال األردني ش.م.ع
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

10/06/2020

Date of

المدينة/الشارع عمان/شميساني شارع عصام العجلوني ، ٥٤
ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٨٣:

Applicant Name:
Capital Bank of Jordan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman/Issam Ajlouni street,54
Capital Bank, P.O.Box: 941283, 11194

ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٨٣المدينة/الشارع عمان/شميساني
شارع عصام العجلوني ٥٤

Applicant for
Correspondence

١٧١٣٨٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بنكية

الصنف

36

P.O.Box 941283 -11194
city/street:Amman/Issam Ajlouni street,54
Capital Bank
171386
Class
36

Trademark

Goods/Services
Banking Services
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تاريخ ايداع الطلب:

10/06/2020

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

بنك المال األردني ش.م.ع
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Capital Bank of Jordan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address cityLstreet:Amman, Issam Ajlouni street
,54 CapitalBank, P.O.Box: 941283, 11194

المدينة/الشارع عمان/شميساني /شارع عصام العجلوني ٥٤
 ،ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٨٣:
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٨٣المدينة/الشارع عمان/شميساني
/شارع عصام العجلوني ٥٤
١٧١٣٨٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بنكية

الصنف

10/06/2020

Date of

36

Applicant for
Correspondence

P.O.Box 941283 -11194
cityLstreet:Amman, Issam Ajlouni street
,54 CapitalBank
171385
Class
36

Trademark

Goods/Services
Banking Services
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2020

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

بي ترايانجل يو اس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٣٥٢٥اليكوت ميلز درايف  ،اليكوت سيتي  ،إم دي ،٢١٠٤٣
الواليات المتحدة االمريكية

16/06/2020

Applicant Name:
B triangle US LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3525 Ellicott Mills Drive, Ellicott City ,MD
21043, USA

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
171528
Class
36
36
الصنف
١٧١٥٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
استثمار رؤوس االموال ،استثمار االموال ،خدمات الدفع عبر محفظة الكترونية ،الشوؤون
العقارية ،الخدمات التمويلية.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Capital investment, Investment of funds, E-wallet payment
services, Real estate affairs,Financing services
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2020

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

بي ترايانجل يو اس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٣٥٢٥اليكوت ميلز درايف  ،اليكوت سيتي  ،إم دي ،٢١٠٤٣
الواليات المتحدة االمريكية

16/06/2020

Applicant Name:
B triangle US LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3525 Ellicott Mills Drive, Ellicott City ,MD
21043, USA

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص.ب -٧٧٨٠
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
171532
Class
36
36
الصنف
١٧١٥٣٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
استثمار رؤوس االموال ،استثمار االموال ،خدمات الدفع عبر محفظة الكترونية ،الشوؤون
العقارية ،الخدمات التمويلية.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Capital investment, Investment of funds, E-wallet payment
services, Real estate affairs,Financing services
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تاريخ ايداع الطلب:

07/09/2020

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

بنك المال االردني ش.م.ع
االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/شميساني /شارع عصام العجلوني ، ٥٤
ص.ب١١١٩٤ ,٩٤١٢٨٣:
ص.ب  ١١١٩٤ -٩٤١٢٨٣عمان/شميساني /شارع عصام
العجلوني ٥٤
36
الصنف
١٧١٦٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بنكية

07/09/2020

Date of

Applicant Name:
capital Bank of Jordan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,Issam Aljloni street ,54, P.O.Box:
941283, 11194
Applicant for
P.O.Box 941283 -11194 Amman,Issam
Correspondence
Aljloni street ,54
Trademark
171628
Class
36

Goods/Services
Banking services
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تاريخ ايداع الطلب:

10/02/2020

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

اعالن الجريدة الرسمية

ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٤٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات؛ خدمات تغيير زيت محركات السيارات
)خدمة في الموقع(؛ خدمات تركيب المكونات الداخلية للسيارات حسب الطلب؛ خدمات صيانة
وإصالح المركبات الكھربائية؛ تغيير بطاريات المركبات؛ محطات خدمة المركبات ]التزويد
بالوقود والصيانة[؛ خدمات التركيب؛ تركيب وصيانة وإصالح المعدات اآللية؛ إعادة تلبيس
اإلطارات بالمطاط؛ إصالح اإلطارات المطاطية.

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

10/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

37

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171549
Class
37

Trademark

Goods/Services
Motor vehicle maintenance and repair; Automobile engine oil
replacement services (on-site service); Customized installation
of automotive interiors; Electric vehicles repair and
maintenance; Vehicle battery charging; Vehicle service stations
[refuelling and maintenance]; Construction; Machinery
installation, maintenance and repair; Retreading of tires; Rubber
tire repair.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2020

اسم طالب التسجيل:

فولكسواجن 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:

Volkswagen
AKtiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Berliner Ring 2,38440 Wolfsburg,
Germany

بيرلينر رينغ  ٣٨٤٤٠ ,٢وولفسبيرغ ,المانيا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٥٦٦

الصنف

Applicant for
Correspondence

37

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البناء واإلنشاء وھدم المباني؛ خدمات التنظيف والصيانة؛ خدمات تأجير العُدد
والوحدات والمعدات لإلنشاء وھدم المباني والتنظيف والصيانة؛ خدمات التعدين؛ خدمات
استخراج الزيت والغاز؛ خدمات إبادة الحشرات الضارة والقضاء والسيطرة عليھا؛ خدمات
استبدال وإصالح وصيانة وفك وإصالح والعناية بـ وتنظيف ودھان المركبات والمحركات
وعجالت المركبات وقِطعھا؛ خدمات تزويد المركبات بالوقود خدمات إصالح المركبات في حال
تعطلھا؛ خدمات االستبدال حسب الطلب لھياكل المركبات ذات المحركات والشاسيھات
والمحركات والمكائن )ضبطھا( ،المدرجة في الفئة ٣٧؛ خدمات دھان المركبات؛ خدمات
تلميع المركبات؛ خدمات معالجة المركبات بمواد مضادة للصدأ؛ خدمات صيانة المركبات؛
خدمات تنظيف المركبات؛ خدمات إعادة تلبيس اإلطارات بالمطاط؛ خدمات صيانة وتنظيف
وإصالح مراجل إعادة الغلي والحارقات؛ خدمات تقديم المعلومات عن اإلصالح؛ خدمات تقديم
المعلومات عن اإلنشاء؛ خدمات تركيب األبواب والنوافذ؛ خدمات االستعالم؛ خدمات تركيب
وصيانة وإصالح المعدات اآللية؛ خدمات صيانة وإصالح الطائرات؛ خدمات بناء السفن؛
خدمات إصالح أجھزة التصوير الفوتوغرافي؛ خدمات إصالح ساعات الحائط وساعات الجيب
واليد؛ خدمات إصالح أقفال الحماية؛ خدمات مقاومة الصدأ؛ خدمات صيانة األثاث؛ العناية
بالجلود المدبوغة وتنظيفھا وإصالحھا؛ خدمات التطھير من الجراثيم؛ تركيب وإصالح أجھزة
اإلنذار ضد السرقة؛ خدمات تقديم االستشارات والمعلومات فيما يتعلق بالخدمات المذكورة،
والمدرجة في ھذه الفئة.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء٣٠٢٠١٩٠١٩١٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٨/١٦ :

16/02/2020

Date of

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171566
Class
37

Trademark

Goods/Services
building, construction and demolition; cleaning and
maintenance; rental of tools, plant and equipment for
construction, demolition, cleaning and maintenance; mining; oil
;and gas extraction; extermination, disinfection and pest control
conversion, repair, servicing, dismantling, maintenance, care,
cleaning and painting of vehicles, motors, wheels for vehicles
and parts therefor; vehicle fueling services; vehicle breakdown
repair services; custom conversion of motor vehicle bodies,
;chassis, motors and engines (tuning), included in class 37
painting of vehicles; vehicle polishing; anti-rust treatment for
vehicles; vehicle maintenance; vehicle cleaning; retreading of
;tyres; maintenance, cleaning and repair of boilers and burners
repair information; construction information; installation of
doors and windows; quarrying services; machinery installation,
;maintenance and repair; airplane maintenance and repair
shipbuilding; photographic apparatus repair; clock and watch
repair; repair of security locks; rustproofing; furniture
;maintenance; leather care, cleaning and repair; disinfecting
burglar alarm installation and repair; consultancy and
information relating to the abovementioned services, included
;in this class
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302019019123
Claim Date: 16/08/2019
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Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al Markazeyah Lltejarah w
Al Markabat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Central Trade & Auto Co CTA Toyota,
Omar Bin Malek St 22, Amman,

Goods/Services
retreading of tires tyres , vehicle greasing, rebuilding engines
that have been worn or partially destroyed, vehicle polishing,
retreading of tires, anti-rust treatment for vehicles, tyre
balancing, vehicle maintenance, motor vehicle maintenance and
repair, machinery installation, maintenance and repair, leather
care, cleaning and repair, vulcanization of tyres repair ,
installation and repair of air-conditioning apparatus

:تاريخ ايداع الطلب

المركزيه للتجارة والمركبات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

 شارع عمر بن، الشركة المركزية للتجارة والسيارات تويوتا
،  عمان، ٢٢ مالك

Applicant for
Correspondence
Trademark

Fendi Ahmad Ali Al Fauri P.O.Box 4888 11953 Amman- 165 Mecca Street- Second
Floor
171519
Class
37

17/06/2020

 الطابق الثاني- شارع مكة- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
37

الصنف

١٧١٥١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تلميع,ً  إعادة بناء المحركات المعطلة أو التالفة جزئيا, تشحيم المركبات,إصالح اإلطارات
, موازنة اإلطارات, المعالجة المضادة للصدأ للمركبات,  اعادة تلبيس االطارات,المركبات
 العناية, والصيانة والتصليح، تركيب اآلالت, صيانة وإصالح المركبات اآللية,صيانة المركبات
 تركيب وإصالح أجھزة تكييف الھواء,( فلكنة اإلطارات )تصليح, تنظيف وإصالح،بالجلود
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تاريخ ايداع الطلب:

01/07/2020

اسم طالب التسجيل:

غريت وول موتور كومباني ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Great Wall Motor
Company Limited

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية
محطات خدمة المركبات {إعادة التزويد بالوقود والصيانة}؛ صيانة وإصالح السيارات؛
صيانة المركبات؛ معالجة مضادة للصدأ للمركبات؛ خدمات إصالح أعطال السيارات؛ تشحيم
المركبات؛ تنظيف المركبات؛ غسيل السيارات؛ تلميع المركبات؛ الصقل بالورنيش؛
التجھيز للوقاية من الصدأ؛ إعادة تلبيس اإلطارات ]إطارات[؛ إصالح اإلطارات المطاطية؛
موازنة اإلطارات؛ تركيب وصيانة وإصالح اآلالت.

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2266 CHAOYANG SOUTH STREET,
BAODING, HEBEI 071000, CHINA

 ٢٢٦٦شاويانغ ساوث ستريت ،باودينغ ،ھيبيي ،٠٧١٠٠٠
الصين

١٧١٤٢٧

01/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

37

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171427
Class
37

Trademark

Goods/Services
vehicle service stations [refuelling and maintenance]; Motor
vehicle maintenance and repair; vehicle maintenance; anti-rust
;treatment for vehicles; vehicle breakdown repair services
vehicle lubrication; vehicle cleaning; vehicle washing; vehicle
polishing; varnishing; Rustproofing; Retreading of tires; Repair
of rubber tires; tire balancing; Machinery installation,
maintenance and repair.
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Small Question LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 50 Tice Blvd., Suite 340, Woodcliff Lake,
New Jersey 07677, United States of
America

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.: 78088
Claim Date: 03/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سمول كوسيتشين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

 نيو جيرسي، وودكليف ليك٣٤٠  سويت،. تايس بوليفارد٥٠
. الواليات المتحدة األمريكية،٠٧٦٧٧

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171613
Class
38

24/12/2019

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
38

الصنف

١٧١٦١٣

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
٧٨٠٨٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٣ :تاريخ االدعاء
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171500
Class
38

Goods/Services
Message sending; communications by computer terminals;
computer aided transmission of messages and images;
transmission of electronic mail; information about
telecommunication; communications by fibre optic networks;
rental of telecommunication equipment; electronic bulletin
board services [telecommunications services]; providing
telecommunications connections to a global computer network;
telecommunications routing and junction services;
teleconferencing services; providing user access to global
computer networks; rental of access time to global computer
networks; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing internet chatrooms; providing
access to databases; transmission of digital files; wireless
broadcasting; videoconferencing services; providing online
forums; streaming of data; video-on-demand transmission.

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
38

الصنف

١٧١٥٠٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إرسال الرسائل؛ االتصاالت عبر النھايات الطرفية بالحاسوب؛ بث الرسائل والصور بمساعدة
الحاسوب؛ إرسال البريد اإللكتروني؛ معلومات حول االتصاالت عن بُعد؛ اإلتصالت عبر
شبكات األلياف البصرية؛ تأجير معدات االتصاالت عن بُعد؛ خدمات لوحات النشرات
اإللكترونية ]خدمات االتصاالت عن بُعد[؛ توفير توصيالت لالتصال مع شبكة حاسوب عالمية
عن بعد؛ خدمات توجيه وربط االتصال عن بُعد؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ إتاحة
وصول المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛ تأجير وقت للوصول إلى شبكات حاسوب
عالمية؛ توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛
خدمات إتاحة الوصول إلى قواعد البيانات؛ إرسال الملفات الرقمية؛ البث الالسلكي؛ خدمات
عقد المؤتمرات المرئية؛ خدمات توفير المنتديات على االنترنت؛ البث التدفقي للبيانات؛ إرسال
الفيديوھات حسب الطلب
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171492
Class
38

Goods/Services
Message sending; communications by computer terminals;
computer aided transmission of messages and images;
transmission of electronic mail; information about
telecommunication; communications by fibre optic networks;
rental of telecommunication equipment; electronic bulletin
board services [telecommunications services]; providing
telecommunications connections to a global computer network;
telecommunications routing and junction services;
teleconferencing services; providing user access to global
computer networks; rental of access time to global computer
networks; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing internet chatrooms; providing
access to databases; transmission of digital files; wireless
broadcasting; videoconferencing services; providing online
forums; streaming of data; video-on-demand transmission.

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
38

الصنف

١٧١٤٩٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إرسال الرسائل؛ االتصاالت عبر النھايات الطرفية بالحاسوب؛ بث الرسائل والصور بمساعدة
الحاسوب؛ إرسال البريد اإللكتروني؛ معلومات حول االتصاالت عن بُعد؛ اإلتصالت عبر
شبكات األلياف البصرية؛ تأجير معدات االتصاالت عن بُعد؛ خدمات لوحات النشرات
اإللكترونية ]خدمات االتصاالت عن بُعد[؛ توفير توصيالت لالتصال مع شبكة حاسوب عالمية
عن بعد؛ خدمات توجيه وربط االتصال عن بُعد؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ إتاحة
وصول المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛ تأجير وقت للوصول إلى شبكات حاسوب
عالمية؛ توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛
خدمات إتاحة الوصول إلى قواعد البيانات؛ إرسال الملفات الرقمية؛ البث الالسلكي؛ خدمات
عقد المؤتمرات المرئية؛ خدمات توفير المنتديات على االنترنت؛ البث التدفقي للبيانات؛ إرسال
الفيديوھات حسب الطلب
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171637
Class
38

Goods/Services
Message sending; communications by computer terminals;
computer aided transmission of messages and images;
transmission of electronic mail; information about
telecommunication; communications by fibre optic networks;
rental of telecommunication equipment; electronic bulletin
board services [telecommunications services]; providing
telecommunications connections to a global computer network;
telecommunications routing and junction services;
teleconferencing services; providing user access to global
computer networks; rental of access time to global computer
networks; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing internet chatrooms; providing
access to databases; transmission of digital files; wireless
broadcasting; videoconferencing services; providing online
forums; streaming of data; video-on-demand transmission.

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
38

الصنف

١٧١٦٣٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إرسال الرسائل؛ االتصاالت عبر النھايات الطرفية بالحاسوب؛ بث الرسائل والصور بمساعدة
الحاسوب؛ إرسال البريد اإللكتروني؛ معلومات حول االتصاالت عن بُعد؛ اإلتصالت عبر
شبكات األلياف البصرية؛ تأجير معدات االتصاالت عن بُعد؛ خدمات لوحات النشرات
اإللكترونية ]خدمات االتصاالت عن بُعد[؛ توفير توصيالت لالتصال مع شبكة حاسوب عالمية
عن بعد؛ خدمات توجيه وربط االتصال عن بُعد؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ إتاحة
وصول المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛ تأجير وقت للوصول إلى شبكات حاسوب
عالمية؛ توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛
خدمات إتاحة الوصول إلى قواعد البيانات؛ إرسال الملفات الرقمية؛ البث الالسلكي؛ خدمات
عقد المؤتمرات المرئية؛ خدمات توفير المنتديات على االنترنت؛ البث التدفقي للبيانات؛ إرسال
الفيديوھات حسب الطلب
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Message sending; communications by computer terminals;
computer aided transmission of messages and images;
transmission of electronic mail; information about
telecommunication; communications by fibre optic networks;
rental of telecommunication equipment; electronic bulletin
board services [telecommunications services]; providing
telecommunications connections to a global computer network;
telecommunications routing and junction services;
teleconferencing services; providing user access to global
computer networks; rental of access time to global computer
networks; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing internet chatrooms; providing
access to databases; transmission of digital files; wireless
broadcasting; videoconferencing services; providing online
forums; streaming of data; video-on-demand transmission
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the exclusive rights to use the word Cloud if it appears
apart from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171406
Class
38

05/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
38

الصنف

١٧١٤٠٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إرسال الرسائل؛ االتصاالت بواسطة محطات الكمبيوتر؛ إرسال الرسائل والصور بمساعدة
الكمبيوتر؛ إرسال البريد اإللكتروني؛ معلومات حول االتصاالت؛ االتصاالت بواسطة شبكات
األلياف الضوئية؛ تأجير معدات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات لوحات اإلعالنات
اإللكترونية ]خدمات االتصاالت[؛ توفير االتصاالت؛ االتصاالت بشبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات
توجيه االتصاالت وتقاطعھا؛ خدمات المؤتمرات عن بعد؛ توفير وصول المستخدم إلى شبكات
الكمبيوتر العالمية؛ استئجار وقت الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية؛ توفير قنوات
االتصاالت لخدمات التسوق عن بعد؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛ توفير الوصول إلى
قواعد البيانات؛ نقل الملفات الرقمية؛ البث الالسلكي؛ خدمات التداول بالفيديو؛ توفير منتديات
على اإلنترنت؛ تدفق البيانات؛ إرسال الفيديو عند الطلب

Cloud  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام كلمة:التنازل
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

21/01/2020

21/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اياد فؤاد عبدﷲ حماد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١٨٢١ ,٣٢٠٩:ب. ص، ش وصفي التل/عمان

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

ش وصفي التل/ عمان١١٨٢١ -٣٢٠٩ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

iyad fouad abdallah
hamad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman /wasfi al tal str, P.O.Box: 3209,
11821
Applicant for
P.O.Box 3209 -11821 amman /wasfi al tal
Correspondence
str
Trademark
171439
Class
39

Goods/Services
air transport,booking of seats for travel,bus transfer,car
transfer,marine transport, passenger transport,reservation
travel,reservation transport tours arranging of, transport

39

الصنف

١٧١٤٣٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نقل,النقل البحري, النقل بالسيارات, النقل بالحافالت, حجز مقاعد السفر,النقل الجوي
النقل,  تنظيم الرحالت, الحجز للنقل, الحجز للسفر,المسافرين
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تاريخ ايداع الطلب:

24/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة روابط النجوم للخدمات المساندة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

طريق الملك خالد – حي العدامة -رقم الوحدة  – ٢٢مبنى رقم
 – ٤٣٤١الدمام  ٨١٢٥ – ٣٢٢٤٢المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
39
الصنف
١٧١٦٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تسليم )توصيل( البضائع ،خدمات تمرير الشحنات ،شحن البضائع ،النقل )التوصيل(،
التخزين بالمستودعات.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االخضر الغامق واالبيض واالسود.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (CONNECTإذا وردت بمعزل عن العالمة.

24/02/2020

Date of

Applicant Name:

Star links for Support
Services Co.
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address King Khalid Road- Aladamah Dist. – Unit
No. 22 –Building No. 4341 – Dammam
32242 – 8125- Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171694
Class
39

Trademark

Goods/Services
;Delivery of goods; Freight forwarding; Freight; Transport
Warehousing.
Special condition: Claiming dark green, white and black colors.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (CONNECT) if used
separately from the Mark.
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تاريخ ايداع الطلب:

01/06/2020

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

شركة الكره الثلجية للتكنولوجيا
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-شارع االمام احمد ابن حنبل بناية ، ٨٤
ص.ب٩٠٢٨ ,١١١٩١:
ص.ب  ٩٠٢٨ -١١١٩١عمان-شارع االمام احمد ابن حنبل
بناية ٨٤
39
الصنف
١٧١٤٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات النقل الرسائل او البضائع

01/06/2020

Date of

Applicant Name:
Snowball For technology
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,Al mam Ahmad Ben Hanbal
,building 84, P.O.Box: 11191, 9028
Applicant for
P.O.Box 11191 -9028 Amman,Al mam
Correspondence
Ahmad Ben Hanbal ,building 84
Trademark
171498
Class
39

Goods/Services
)curier services(message or merchandise
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تاريخ ايداع الطلب:

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سدين لتأجير السيارات السياحية المحدودة المسؤولية

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:

sadeen for Touristic car
Rentals LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city /amman Abdulah alsabah street ,
P.O.Box: 921409, 11192

المدينة عمان/شارع عبدﷲ االصبح  ،ص.ب,٩٢١٤٠٩:
١١١٩٢
ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١٤٠٩المدينة عمان/شارع عبدﷲ
االصبح
الصنف
١٧١٤٧١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تاجير سيارات،خدمات تأجير المركبات،خدمات تأجيرللسيارات

07/07/2020

Date of

39

Applicant for
P.O.Box 921409 -11192 city /amman
Correspondence
Abdulah alsabah street
Trademark
171471
Class
39

Goods/Services
car rental, vehicle rental and car rental services
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Date of

29/07/2020

29/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة جميل يوسف وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٩٦ ,٩٦١٤١٢:ب. ص،  العبدلي-عمان:الشارع/المدينة

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

 الصويفية- عمان:الشارع/ المدينة١١١٨٥ -٨٥٢٦٥٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jamil Yousef & Partner
Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman-Abdaly, P.O.Box:
961412, 11196
Applicant for
P.O.Box 852650 -11185
Correspondence
city/street:Amman/AL-swefieh
Trademark
171668
Class
39

Goods/Services
Services related to tourism and travel agents, organizing
trips, tourism, travel, transportation, packaging and
storage of goods, services for going to tourist places,
»ervices for arranging and booking seats for travel and
holidays, transit transport services, transportation and
facilities services for travelers, arranging services for
sightseeing trips to countries and cities, services for
booking tickets, Vehicle, ship and aircraft rental services,
newspaper delivery services, tourist information services
through websites and social media, private car drivers
services.
Disclaimer: The registration of this mark does not give its owner
the right to use the public drawing separately from the mark

39

الصنف

١٧١٦٦٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات المتعلقة بوكالء السياحة والسفر وتنظيم الرحالت والسياحة
 خدمات ارتياد األماكن السياحية، والسفر والنقل وتغليف وتخزين السلع
 خدمات نقل.؛ خدمات ترتيب وحجز المقاعد للسفر وقضاء العطالت ؛
 خدمات ترتيب،  خدمات النقل والمرافق للمسافرين، الترانزيت
, خدمات حجز تذاكر السفر، رحالت لمشاھدة معالم الدول والمدن
خدمات توصيل الصحف، خدمات تأجير المركبات والسفن والطائرات
؛ خدمات توفير المعلومات السياحية عبر المواقع االليكترونية ومواقع
. خدمات سائقي السيارات الخاصة،التواصل االجتماعي

 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الرسم العام اذا ما:التنازل
ورد بمعزل عن العالمة
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Date of

19/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Evonik Operations GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen

Goods/Services
treatment of materials, namely processing and formulation of
chemical and pharmaceutical polymers for the manufacture of
chemical, pharmaceutical and veterinary preparations;
custom manufacture of chemical, pharmaceutical and veterinary
preparations by means of microencapsulating techniques for
others; treatment of materials, namely processing and
formulation of biodegradable polymers for medical applications,
in particular tissue replacement, bone formation and bone
fixation as well as for the manufacture of chemical,
pharmaceutical and veterinary preparations; treatment of
materials, namely processing and formulation of chemical and
pharmaceutical preparations for the controlled release of active
ingredients in chemical, pharmaceutical and veterinary
preparations; treatment of materials, namely processing and
formulation of chemical and pharmaceutical preparations used
for surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments as well as diagnostic apparatus for medial use and
apparatus for use in medical analysis; treatment of materials,
namely processing and formulation of biodegradable polymers
for the manufacture of artificial limbs, artificial implants, stents,
syringes for medical purposes, catheter, cannula, acupuncture
needles, surgical needles, artificial limbs, eyes and teeth,
medical guidewires, orthopedic articles, suture materials;

:تاريخ ايداع الطلب

إيفونيك أوبريشنز جي إم بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 إسين٤٥١٢٨ ١١-١ ريلينغھاوزر شتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171605
Class
40

19/05/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
40

الصنف

١٧١٦٠٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وبخاصة معالجة و تشكيل البوليمرات الكيميائية والصيدالنية لصناعة،خدمات معالجة المواد
المستحضرات الكيميائية والصيدالنية والبيطرية؛ صناعة المستحضرات الكيميائية
،والصيدالنية والبيطرية حسب الطلب بواسطة تقنيات الكبسلة الدقيقة لآلخرين؛ معالجة المواد
 وبخاصة استبدال،وبخاصة معالجة وتشكيل بوليمرات قابلة للتحلل الحيوي للتطبيقات الطبية
األنسجة وتشكيل وتثبيت العظام باإلضافة إلى صناعة المستحضرات الكيميائية والصيدالنية
 وبخاصة معالجة وتشكيل المستحضرات الكيميائية والصيدالنية،والبيطرية؛ معالجة المواد
لإلطالق الموجه للمكونات النشطة في المستحضرات الكيميائية والصيدالنية والبيطرية؛
 وبخاصة معالجة وتشكيل المستحضرات الكيميائية والصيدالنية المستخدمة،معالجة المواد
في األجھزة واألدوات الجراحية والطبية وطب أسنان والبيطرية باإلضافة إلى أجھزة
 وبخاصة،التشخيص لالستخدام الطبي وأجھزة لالستخدام في التحاليل الطبية؛ معالجة المواد
، رقع اصطناعية،معالجة وتشكيل بوليمرات قابلة للتحلل الحيوي لصناعة أطراف اصطناعية
،[ إبر للوخز ]اإلبر الصينية،( قُنيات )قصيبات، قثاطر، محاقن لغايات طبية،قوالب تثبيت مرنة
 مواد، مواد تجبيرية، أسالك دليلية طبية، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية،إبر جراحية
.للخياطة الجراحية
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Date of

11/12/2019

Applicant Name:

Eastern Mediterranean
Public Health Network
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address shmeisani abdallah ben abbas atreet
building no 42 amman jordan , Amman,
P.O.Box: 963709, 11196
Applicant for
Correspondence
Trademark

11/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الشبكه الشرق اوسطيه للصحه المجتمعية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

P.O.Box 963709 -11196 shmeisani
abdallah ben abbas atreet building no 42
amman jordan
171454
Class
41

Goods/Services
Training for institutions and individuals on awareness and
education programs that tackle social and environmental
issues, Holding conferences, workshops, lectures and
establishing partnerships with local and international
universities and entities.

الشميساني منطقة العبدلي شارع عبد ﷲ بن عباس عمارة رقم
١١١٩٦ ,٩٦٣٧٠٩:ب. ص،  عمان، ٤٢
 الشميساني منطقة العبدلي شارع١١١٩٦ -٩٦٣٧٠٩ ب.ص
٤٢ عبد ﷲ بن عباس عمارة رقم
41

الصنف

١٧١٤٥٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,التدريب على برامج التوعية والتثقيف في المواضيع االجتماعية والبيئية للمؤسسات واالفراد
عقد المؤتمرات وورشات عمل ومحاضرات واقامة شراكات مع جامعات وجھات محلية
.وعالمية
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Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Small Question LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 50 Tice Blvd., Suite 340, Woodcliff Lake,
New Jersey 07677, United States of
America

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.: 78088
Claim Date: 03/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

سمول كوسيتشين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

 نيو جيرسي، وودكليف ليك٣٤٠  سويت،. تايس بوليفارد٥٠
. الواليات المتحدة األمريكية،٠٧٦٧٧

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171614
Class
41

24/12/2019

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
41

الصنف

١٧١٦١٤

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

MJ : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٠٨٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٣ :تاريخ االدعاء
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Date of

19/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

language generation
center
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman royal street rania al abdullah ,
P.O.Box: 950226, 11165
Applicant for
P.O.Box 950226 -11165 amman royal
Correspondence
street rania al abdullah
Trademark
171669
Class
41

Goods/Services
education, training, entertainment, sporting activities and
culture in the field of German foregin languages
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give is
owners the exclusive right to use (LANGUAGE-GENERATION)
separately from the mark

19/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مركز جيل اللغات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٩٥٠٢٢٦:ب. ص، عمان شارع الملكيه رانيا العبدﷲ
١١١٦٥
 عمان شارع الملكيه رانيا العبدﷲ١١١٦٥ -٩٥٠٢٢٦ ب.ص
41

الصنف

١٧١٦٦٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تعليم و التدريب و الترفيه و االنشطه الرياضيه و الثقافه في مجال اللغه االلمانيه واللغات
االجنبيه
LANGUAGE )  ان تسجيل ھذه العالمه اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
( بمعزل عن العالمهCENERATION-
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171585
Class
41

Goods/Services
Entertainment services; rental of cinematographic apparatus;
organization of competitions [education or entertainment];
correspondence courses; publication of texts, other than
publicity texts; educational services; instruction services; film
production, other than advertising films; publication of books;
production of shows; mobile library services; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of
congresses; education information; entertainment information;
organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
practical training [demonstration]; providing museum facilities
[presentation, exhibitions]; online publication of electronic
books and journals; game services provided online from a
computer network; providing online electronic publications, not
downloadable; writing of texts; layout services, other than for
advertising purposes; providing online music, not
downloadable; providing online videos, not downloadable;
training services provided via simulators; providing films, not
downloadable, via video-on-demand services; providing
television programs, not downloadable, via video-on-demand
services; cultural, educational or entertainment services
provided by art galleries; film distribution; know-how transfer
[training]; film directing, other than advertising films.

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
41

الصنف

١٧١٥٨٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترفيه؛ خدمات تأجير األجھزة السينمائية؛ تنظيم المسابقات ]للتعليم أو الترفيه[؛
 عدا عن النصوص الدعائية؛ خدمات،دروس ومحاضرات بالمراسلة؛ خدمات نشر النصوص
 عدا عن األفالم اإلعالنية؛ نشر الكتب؛ إنتاج،تعليمية؛ خدمات التدريس؛ خدمات انتاج االفالم
العروض المسرحية؛ خدمات المكتبات المتنقلة؛ إعداد وعقد المؤتمرات؛ إعداد وعقد
االجتماعات العامة؛ معلومات تعليمية؛ معلومات حول الترفيه؛ تنظيم المعارض لألغراض
الثقافية أو التعليمية؛ التدريب العملي ]عرض عملي[؛ خدمات توفير مرافق المتاحف
 معارض(؛ نشر الكتب والصحف اإللكترونية على شبكة اإلنترنت؛ خدمات األلعاب،)العرض
 غير،المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر؛ توفير منشورات إلكترونية عبر اإلنترنت
 لغير األغراض الدعائية؛ توفير موسيقى،قابلة للتنزيل؛ كتابة النصوص؛ خدمات العروض
 غير قابلة للتنزيل؛، غير قابلة للتنزيل؛ توفير مقاطع فيديو عبر اإلنترنت،عبر اإلنترنت
خدمات التدريب المقدّمة باستخدام أجھزة المحاكاة؛ توفير األفالم غير القابلة للتحميل من
خالل خدمات الفيديو حسب الطلب؛ توفير برامج التلفاز غير القابلة للتحميل من خالل خدمات
الفيديو حسب الطلب؛ الخدمات الثقافية أو التعليمية أو الترفيھية التي تقدمھا المعارض الفنية؛
. عدا عن األفالم اإلعالنية، توزيع األفالم؛ نقل الخبرات الفنية ]التدريب[؛ إخراج األفالم
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171506
Class
41

Goods/Services
Entertainment services; rental of cinematographic apparatus;
organization of competitions [education or entertainment];
correspondence courses; publication of texts, other than
publicity texts; educational services; instruction services; film
production, other than advertising films; publication of books;
production of shows; mobile library services; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of
congresses; education information; entertainment information;
organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
practical training [demonstration]; providing museum facilities
[presentation, exhibitions]; online publication of electronic
books and journals; game services provided online from a
computer network; providing online electronic publications, not
downloadable; writing of texts; layout services, other than for
advertising purposes; providing online music, not
downloadable; providing online videos, not downloadable;
training services provided via simulators; providing films, not
downloadable, via video-on-demand services; providing
television programs, not downloadable, via video-on-demand
services; cultural, educational or entertainment services
provided by art galleries; film distribution; know-how transfer
[training]; film directing, other than advertising films.

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ )كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
41

الصنف

١٧١٥٠٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترفيه؛ خدمات تأجير األجھزة السينمائية؛ تنظيم المسابقات ]للتعليم أو الترفيه[؛
 عدا عن النصوص الدعائية؛ خدمات،دروس ومحاضرات بالمراسلة؛ خدمات نشر النصوص
 عدا عن األفالم اإلعالنية؛ نشر الكتب؛ إنتاج،تعليمية؛ خدمات التدريس؛ خدمات انتاج االفالم
العروض المسرحية؛ خدمات المكتبات المتنقلة؛ إعداد وعقد المؤتمرات؛ إعداد وعقد
االجتماعات العامة؛ معلومات تعليمية؛ معلومات حول الترفيه؛ تنظيم المعارض لألغراض
الثقافية أو التعليمية؛ التدريب العملي ]عرض عملي[؛ خدمات توفير مرافق المتاحف
 معارض(؛ نشر الكتب والصحف اإللكترونية على شبكة اإلنترنت؛ خدمات األلعاب،)العرض
 غير،المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر؛ توفير منشورات إلكترونية عبر اإلنترنت
 لغير األغراض الدعائية؛ توفير موسيقى،قابلة للتنزيل؛ كتابة النصوص؛ خدمات العروض
 غير قابلة للتنزيل؛، غير قابلة للتنزيل؛ توفير مقاطع فيديو عبر اإلنترنت،عبر اإلنترنت
خدمات التدريب المقدّمة باستخدام أجھزة المحاكاة؛ توفير األفالم غير القابلة للتحميل من
خالل خدمات الفيديو حسب الطلب؛ توفير برامج التلفاز غير القابلة للتحميل من خالل خدمات
الفيديو حسب الطلب؛ الخدمات الثقافية أو التعليمية أو الترفيھية التي تقدمھا المعارض الفنية؛
. عدا عن األفالم اإلعالنية، توزيع األفالم؛ نقل الخبرات الفنية ]التدريب[؛ إخراج األفالم
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171495
Class
41

Goods/Services
Entertainment services; rental of cinematographic apparatus;
organization of competitions [education or entertainment];
correspondence courses; publication of texts, other than
publicity texts; educational services; instruction services; film
production, other than advertising films; publication of books;
production of shows; mobile library services; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of
congresses; education information; entertainment information;
organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
practical training [demonstration]; providing museum facilities
[presentation, exhibitions]; online publication of electronic
books and journals; game services provided online from a
computer network; providing online electronic publications, not
downloadable; writing of texts; layout services, other than for
advertising purposes; providing online music, not
downloadable; providing online videos, not downloadable;
training services provided via simulators; providing films, not
downloadable, via video-on-demand services; providing
television programs, not downloadable, via video-on-demand
services; cultural, educational or entertainment services
provided by art galleries; film distribution; know-how transfer
[training]; film directing, other than advertising films.

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ )كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
41

الصنف

١٧١٤٩٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترفيه؛ خدمات تأجير األجھزة السينمائية؛ تنظيم المسابقات ]للتعليم أو الترفيه[؛
 عدا عن النصوص الدعائية؛ خدمات،دروس ومحاضرات بالمراسلة؛ خدمات نشر النصوص
 عدا عن األفالم اإلعالنية؛ نشر الكتب؛ إنتاج،تعليمية؛ خدمات التدريس؛ خدمات انتاج االفالم
العروض المسرحية؛ خدمات المكتبات المتنقلة؛ إعداد وعقد المؤتمرات؛ إعداد وعقد
االجتماعات العامة؛ معلومات تعليمية؛ معلومات حول الترفيه؛ تنظيم المعارض لألغراض
الثقافية أو التعليمية؛ التدريب العملي ]عرض عملي[؛ خدمات توفير مرافق المتاحف
 معارض(؛ نشر الكتب والصحف اإللكترونية على شبكة اإلنترنت؛ خدمات األلعاب،)العرض
 غير،المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر؛ توفير منشورات إلكترونية عبر اإلنترنت
 لغير األغراض الدعائية؛ توفير موسيقى،قابلة للتنزيل؛ كتابة النصوص؛ خدمات العروض
 غير قابلة للتنزيل؛، غير قابلة للتنزيل؛ توفير مقاطع فيديو عبر اإلنترنت،عبر اإلنترنت
خدمات التدريب المقدّمة باستخدام أجھزة المحاكاة؛ توفير األفالم غير القابلة للتحميل من
خالل خدمات الفيديو حسب الطلب؛ توفير برامج التلفاز غير القابلة للتحميل من خالل خدمات
الفيديو حسب الطلب؛ الخدمات الثقافية أو التعليمية أو الترفيھية التي تقدمھا المعارض الفنية؛
. عدا عن األفالم اإلعالنية، توزيع األفالم؛ نقل الخبرات الفنية ]التدريب[؛ إخراج األفالم
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

suha Mohammad fareed
saleem halawah
: JORDAN

Nationality
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سھى محمد فريد سليم حالوه

:اسم طالب التسجيل

االردن

almadeena st, P.O.Box: 541423, 11937

١١٩٣٧ ,٥٤١٤٢٣:ب. ص، شارع المدينة المنورة

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

Applicant for
P.O.Box 541423 -11937 almadeena st
Correspondence
Trademark
171480
Class
41

 شارع المدينة المنورة١١٩٣٧ -٥٤١٤٢٣ ب.ص

عنوان التبليغ

Goods/Services
Academies (education), Arranging and conducting of
conferences, Arranging and conducting of congresses
Correspondence courses, Electronic desktop
publishing,pactical training (demonstration) ,Workshops
(Arranging and conducting of - ) (training) , (education or
training advice)

41

الصنف

١٧١٤٨٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 دورات, تنظيم وادارة اإلجتماعات, تنظيم وادارة المؤتمرات,(األكاديميات )للتربية والتعليم
 التدريب العملي )عرض( تنظيم وادارة ورشات,دراسية بالمراسلة؛ النشر المكتبي االلكتروني
( )نصائح تعليمية أو تدريبية,(العمل )تدريب
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Novartis AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4002 Basel, Switzerland

Goods/Services
Educational and training services in the field of multiple
sclerosis; publication of information relating to multiple
sclerosis; arranging and conducting classes, seminars and
workshops relating to multiple sclerosis.
: Claiming Colors white, dark blue and light blue as per the
specimen filed at the Trademark Office

:تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل٤٠٠٢

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171615
Class
41

28/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
41

الصنف

١٧١٦١٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التعليم والتدريب في مجال التصلّب اللويحي؛ خدمات نشر المعلومات المتعلقة بالتصلّب
اللويحي؛ خدمات تنظيم وإدارة الصفوف والحلقات الدراسيّة وورش العمل المتعلقة بالتص ّلب
.اللويحي
 األزرق الداكن و األزرق الفاتح حسب النموذج المودع,العالمة محددة بااللوان األبيض
.لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

04/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
AL Naser for Training
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AL Muhtaseb Complex , Wasfi Al Tel
Street (Gardens), Amman, P.O.Box:
841153, 11184

Goods/Services
Arranging and conducting of workshops ( training), Vocational
guidance [education or training advice] , Arranging and
conducting of colloquiums, Educational services, arranging and
conducting of congresses, Academies [education], Educational
examination, instructions services , Organization of
competitions [education or entertainment ], translation ,
Vocational retraining, Arranging and conducting of seminars ,
Organization of exhibitions for cultural or educational purposes
, Conducting fitness classes

:تاريخ ايداع الطلب

الناصر للتدريب
االردن
 م. م.ذ

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

،  عمان، ( شارع وصفي التل ) الجاردنز،مجمع المحتسب
١١١٨٤ ,٨٤١١٥٣:ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171579
Class
41

04/06/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
41

الصنف

١٧١٥٧٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم، [ التوجيه المھني ]نصائح تعليمية أو تدريبية، (تنظيم وإدارة ورشات العمل ) تدريب
)  االكاديميات،  تنظيم وإدارة االجتماعات،  خدمات التربية والتعليم، وإدارة الحلقات الدراسية
 تنظيم المباريات أو المنافسات،  خدمات التدريس،  االمتحانات التعليمية، ، (للتربية والتعليم
، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية،  اعادة التدريب المھني،  الترجمة، [ ]للتعليم أو الترفيه
،  اقامة دروس لياقة بدنية، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية
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Date of

04/06/2020

Applicant Name:

Al Qarar for Corporate
Governance and
Responsibity Advisory
Services
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - 7th Circle - Bin Muda'a Street Selawi Bldg . no . 2-4th Floor - Office 401,
P.O.Box: 35021, 11180
Applicant for
Correspondence
Trademark

04/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

القرار الستشارات الحوكمة و المسؤولية االجتماعية للشركات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

 مجمع السيالوي-  شارع ابن مضاء-  الدوار السابع- عمان
١١١٨٠ ,٣٥٠٢١:ب. ص، ٤٠١  مكتب-٤ط-٢ رقم

P.O.Box 35021 -11180 Amman - 7th Circle
 شارع ابن-  الدوار السابع-  عمان١١١٨٠ -٣٥٠٢١ ب.ص
- Bin Muda'a Street - Selawi Bldg . no . 2٤٠١  مكتب-٤ط-٢  مجمع السيالوي رقم- مضاء
4th Floor - Office 401
171375
Class
41
41
الصنف
١٧١٣٧٥

Goods/Services
personal development training in the the field of cooking

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تدريب لتنمية المھارات الشخصية في مجال الطھي

290

Date of

16/06/2020

16/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ-ذات مسؤولية محدودة- ومضة مانيجمنت منطقة حرة

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Wamda Mangement FZLimited Liability Company
-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address UAE,Downtown Dubai Design District
(d3),Building NO.7,B208,
Applicant for
P.O.Box 11191 -9028 city/street Isma'il
Correspondence
Haqqi Abdo
Trademark
171472
Class
41

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting
and cultural activities, Arranging and conducting of
conferences, Arranging and conducting of symposiums,
Arranging and conducting of workshops [trainingl, Congresses
(Arranging and conducting of-), Education information,
Electronic desktop publishing, Reporters services
(News—).

حي دبي للتصميم، االمارات العربية المتحددة داون تاون دبي
٢٠٨ بي، ٧ بناية رقم، دي
الشارع اسماعيل حقي عبده/ المدينة٩٠٢٨ -١١١٩١ ب.ص
41

الصنف

١٧١٤٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم، األنشطة الرياضية والثقافية،الترفيه،التدريب،التعليم والتھذيب
 تنظيم وادارة ورشات العمل،تنظيم وإدارة الندوات،وإدارة المؤتمرات
[ النشر،معلومات عن التربية والتعليم، تنظيم وإدارة االجتماعات،]تدريب
.خدمات مراسلي األنباء،المكتبي اإللكتروني
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تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الشريك التربوي لالستشارات التعليمية

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١١٣١

اعالن الجريدة الرسمية

١٧١٥٠٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
استشارات اكاديمية وتعليمية

Applicant Name:

al sharek al tarbawi for
education consulting co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/7th circle, P.O.Box:
4404, 11131

عمان/الدوار السابع  ،ص.ب,٤٤٠٤:

ص.ب  ١١١٣١ -٤٤٠٤المدينة/الشارع

24/06/2020

Date of

عمان/وادي السير
الصنف

41

Applicant for
P.O.Box 4404 -11131 city/street
Correspondence
amman/wadi al sir
Trademark
171503
Class
41

Goods/Services
academy and education consulting

292

Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171662
Class
41

Goods/Services
Education services, namely, conducting seminars and
workshops in the medical and pharmaceutical fields in the use
and operation of computer software for managing, analyzing
and reporting medical injection and imaging data and protocols
and for tracking usage of contrast and associated consumables;
providing of training, namely, seminars, workshops and
conferences in the field of medicine, lifestyle and health care;
publishing, namely, publications of medical regulations and
standards concerning the use of medicines; publication of
medical studies; publication of medical and pharmaceutical
books, brochures, newspapers, journals and newsletters,
featuring information on current health care and pharmaceutical
issues; electronic publication of books, magazines, journals,
newspapers, and periodicals featuring information on current
health care and pharmaceutical issues; reporting news in the
field of health care and pharmaceuticals; education services,
namely, workshops, conferences and seminars in the field of
agriculture.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧١٦٦٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تعليمية وتحديدا إجراء حلقات نقاشية وورش عمل في المجاالت الطبية والدوائية في
استخدام وتشغيل برمجيات حاسوبية إلدارة وتحليل وإعداد تقارير الحقن الطبي وبيانات
،وبروتوكوالت الحقن لمتابعة استخدام مواد التباين واللوازم الطبية المستھلكة المرتبطة بھا
توفير التدريب تحديدا الحلقات النقاشية وورش العمل والمؤتمرات في مجال الطب وأسلوب
 نشر تحديدا منشورات اللوائح والمعايير الطبية التي تخص استخدام،الحياة والرعاية الطبية
 نشر كتب ونشرات وصحف وجرائد ومجالت طبية وصيدالنية، نشر الدراسات الطبية،العقاقير
 نشر إلكتروني لكتب،تعرض معلومات عن مشكالت الرعاية الصحية والصيدالنية الحالية
ومجالت وجرائد وصحف ونشرات دورية تعرض معلومات عن مشكالت الرعاية الصحية
 خدمات، إعداد تقارير األخبار في مجال الرعاية الصحية واألدوية،والصيدالنية الحالية
.تعليمية تحديدا ورش عمل ومؤتمرات وحلقات نقاشية في مجال الزراعة
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171659
Class
41

Goods/Services
Education services, namely, conducting seminars and
workshops in the medical and pharmaceutical fields in the use
and operation of computer software for managing, analyzing
and reporting medical injection and imaging data and protocols
and for tracking usage of contrast and associated consumables;
providing of training, namely, seminars, workshops and
conferences in the field of medicine, lifestyle and health care;
publishing, namely, publications of medical regulations and
standards concerning the use of medicines; publication of
medical studies; publication of medical and pharmaceutical
books, brochures, newspapers, journals and newsletters,
featuring information on current health care and pharmaceutical
issues; electronic publication of books, magazines, journals,
newspapers, and periodicals featuring information on current
health care and pharmaceutical issues; reporting news in the
field of health care and pharmaceuticals; education services,
namely, workshops, conferences and seminars in the field of
agriculture.
Special condition: Claiming blue, green and black colors as per
the specimen filed at the Trademark Office

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧١٦٥٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تعليمية وتحديدا إجراء حلقات نقاشية وورش عمل في المجاالت الطبية والدوائية في
استخدام وتشغيل برمجيات حاسوبية إلدارة وتحليل وإعداد تقارير الحقن الطبي وبيانات
،وبروتوكوالت الحقن لمتابعة استخدام مواد التباين واللوازم الطبية المستھلكة المرتبطة بھا
توفير التدريب تحديدا الحلقات النقاشية وورش العمل والمؤتمرات في مجال الطب وأسلوب
 نشر تحديدا منشورات اللوائح والمعايير الطبية التي تخص استخدام،الحياة والرعاية الطبية
 نشر كتب ونشرات وصحف وجرائد ومجالت طبية وصيدالنية، نشر الدراسات الطبية،العقاقير
 نشر إلكتروني لكتب،تعرض معلومات عن مشكالت الرعاية الصحية والصيدالنية الحالية
ومجالت وجرائد وصحف ونشرات دورية تعرض معلومات عن مشكالت الرعاية الصحية
 خدمات، إعداد تقارير األخبار في مجال الرعاية الصحية واألدوية،والصيدالنية الحالية
.تعليمية تحديدا ورش عمل ومؤتمرات وحلقات نقاشية في مجال الزراعة

 العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واالسود حسب النموذج المودع:اشتراطات خاصة
لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

20/10/2020

20/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

جاسر الحراسيس وثائر اللداوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
٩٦٢ ,٩٦٢:ب. ص،  شارع عمر المختار-  جبل التاج- عمان

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

 شارع عمر المختار-  جبل التاج-  عمان٩٦٢ -٩٦٢ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jaser Alharasis and Thaer
El Ledawi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman , omar al mukhtar St, P.O.Box:
962, 962
Applicant for
P.O.Box 962 -962 Amman , omar al
Correspondence
mukhtar St
Trademark
171381
Class
41

Goods/Services
Providing training courses services in the field of education and
technology Establishing training services in the fields of
robotics and artificial intelligence Holding competitions and
technological conferences Providing technology training
services in schools

41

الصنف

١٧١٣٨١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تقديم خدمات الدورات التدريبية في مجال التعليم والتكنولوجيا إنشاء خدمات تدريبية في
مجاالت الروبوتات والذكاء االصطناعي إقامة المسابقات والمؤتمرات التكنولوجية
تقديم خدمات التدريب التكنولوجي في المدارس

295

Date of

24/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Small Question LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 50 Tice Blvd., Suite 340, Woodcliff Lake,
New Jersey 07677, United States of
America

:تاريخ ايداع الطلب

سمول كوسيتشين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

 نيو جيرسي، وودكليف ليك٣٤٠  سويت،. تايس بوليفارد٥٠
. الواليات المتحدة األمريكية،٠٧٦٧٧

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171584
Class
42

24/12/2019

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
42

Goods/Services
Providing non-downloadable software featuring technology that allows
users to input their selections of characteristics for music, or that
identifies characteristics of music based on user selections, so that
profiling can be completed and recommendations provided based on
those characteristics; providing non-downloadable software provided
over a global computer network and other communications networks
for creating entertainment and information profiles based on user
selections of entertainment and information options or based on user
specification of characteristics of entertainment and information, and
recommending other entertainment and information based on such
selections and specifications; providing non-downloadable software
for authoring, downloading, streaming, broadcasting, transmitting,
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing
and reproducing music and comedy; providing non-downloadable
software featuring technology that enables users to create
personalized music channels for independent, simultaneous listening,
and share channels with other users; providing an interactive website
featuring technology that allows users to consolidate and manage
voice, data, video, and media content in the fields of music and radio;
computer services, namely, providing a website featuring technology
that allows users to monitor and control a smart home system at a
remote location; electronic storage of electronic media, namely,
images, text, audio, and video data; providing non-downloadable
software for recording, viewing, storing, sharing and analyzing online
audio and video; providing non-downloadable software for controlling
home entertainment systems comprised of digital music players, digital
music controllers, speakers, amplifiers, and wireless handheld
controllers; providing non-downloadable software for controlling home
automation systems, namely, lighting, appliances, heating and air
conditioning units, alarms and other safety equipment, home
monitoring equipment; technical support services, namely,
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware and
software problems; computer technology support services, namely,
help desk services; technical support services, namely,
troubleshooting of computer software problems; software as a service
(SAAS) services featuring computer software that facilitates energy
efficiency in energy delivery control systems and environmental
control systems; software as a services (SAAS) services featuring
computer software for use with networked devices for monitoring,
control and automation in residential, commercial, and automotive
environments that allow the sharing and transmission of data and
information between such devices; application service provider
featuring application programming interface (API) software for home
and environmental monitoring, control, and automation
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78088
Claim Date: 03/07/2019

الصنف

١٧١٥٨٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل المتضمنة تقنية تسمح
خصائص الموسيقي أو التي تحدد/للمستخدمين بإدراج إختياراتھم لسمات
خصائص الموسيقى بنا ًء على اختيار المستخدم لتسمح بتكملة الملف/سمات
 توفير برامج،الخصائص/الشخصي مع توفير الترشيحات بنا ًء على تلك السمات
الحاسوب غير القابلة للتنزيل من خالل شبكة الحاسوب العالمية وغيرھا من
شبكات اإلتصاالت لتكوين ملفات شخصية للترفيه والمعلومات بنا ًء على اختيارات
المستخدم لخيارات الترفية والمعلومات وفق مواصفات وسمات وخصائص
المستخدم للترفية والمعلومات وترشيح وسائل الترفيه والمعلومات بنا ًء على تلك
 توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل الخاصة،االختيارات والمواصفات
بتأليف وتنزيل وتدفق وبث ونقل وتحرير وإستخراج وتشفير وفك التشفير وتشغيل
 توفير برامج الحاسوب،وتخزين وتنظيم وإعادة إستنطاق الموسيقى والكوميديا
غير القابلة للتنزيل المتضمنة تنقية تسمح للمستخدم بعمل قنوات موسيقية خاصة
 توفير،إلدراج ومشاركة القنوات مع المستخدمين األخرين بإستقاللية وسرعة
المواقع التفاعلية المتضمنة تقنية تسمح للمستخدمين دمج وإدارة الصوت
،والبيانات والفيديو ومحتويات الوسائط المتعددة في مجال الموسيقى والراديو
خدمات الحاسوب وتحديدًا المواقع المتضمنة تقنية تسمح للمستخدم بمراقبة
 التخزين اإللكتروني للوسائط المتعددة،والتحكم عن بعد في األنظمة الذكية المنزلية
 برامج،اإللكترونية وتحديدًا الصور والنصوص والبيانات الصوتية والمرئية
الحاسوب غير القابلة للتنزيل لتسجيل واالطالع وتخزين ومشاركة وتحليل المواد
 توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل،الصوتية والمرئية على اإلنترنت
للتحكم في أنظمة الترفيه المنزلية بما في ذلك مشغالت الموسيقى الرقمية وأجھزة
التحكم الرقمية للموسيقى والسماعات ومكبرات الصوت وأجھزة التحكم الالسليكة
 توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل للتحكم في األنظمة اآللية،المحمولة
المنزلية وتحديدًا وحدات اإلضاءة والتدفئة وتكييفات الھواء واألجھزة المنزلية
 خدمات الدعم،وأجھزة األنذار وغيرھا من معدات السالمة وأدوات مراقبة المنازل
الفني وتحديدًا استكشاف األخطاء وإصالحھا فيما يتعلق بتشخيص مشكالت
 خدمات دعم تكنولوجيا الحاسوب تحديدًا خدمات مكاتب الدعم،األجھزة والبرامج
 خدمات الدعم الفني وتحديدًا استكشاف األخطاء في مشكالت برامج،الفني
 خدمات الدعم الفني وتحديدًا استكشاف األخطاء في برامج الحاسوب،الحاسوب
( متضمنة برامج الحاسوب التيASSA)  خدمات البرامج كخدمة،وإصالحھا
،تسھل كفاءة الطاقة في أنظمة التحكم في توصيل الطاقة وأنظمة التحكم البيئية
( متضمنة برامج الحاسوب المستخدمة فيSAAS) خدمات البرامج كخدمة
األجھزة المتصلة بالشبكة لمراقبة والتحكم والتشغيل اآللي في البيئات السكنية
والتجارية واآللية التي تسمح بمشاركة ونقل البيانات والمعلومات بين ھذه
( للمراقبةAPI)  خدمات تطبيقات متضمنة واجھة برمجة التطبيقات،األجھزة
.المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٠٨٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٧/٠٣ :تاريخ االدعاء
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171420
Class
42

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
42

Goods/Services
Technological research; industrial design; packaging design;
material testing; computer rental; computer programming;
calibration [measuring]; computer software design; updating of
computer software; consultancy in the design and development of
computer hardware; quality control; rental of computer software;
research and development of new products for others; recovery of
computer data; maintenance of computer software; computer system
analysis; computer system design; conversion of data or documents
from physical to electronic media; creating and maintaining web
sites for others; hosting computer sites [web sites]; installation of
computer software; conversion of computer programs and data,
other than physical conversion; computer software consultancy;
rental of web servers; computer virus protection services; providing
search engines for the internet; digitization of documents
[scanning]; scientific research; server hosting; off-site data backup;
electronic data storage; cloud computing; outsource service
providers in the field of information technology; technological
consultancy; computer technology consultancy;
telecommunications technology consultancy; computer security
consultancy; monitoring of computer systems to detect breakdowns;
creating and designing website-based indexes of information for
others [information technology services]; internet security
consultancy; data security consultancy; data encryption services;
monitoring of computer systems for detecting unauthorized access
or data breach; electronic monitoring of personally identifying
information to detect identity theft via the internet; electronic
monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet;
software development in the framework of software publishing;
platform as a service [PaaS]; development of computer platforms;
graphic design of promotional materials; providing on-line nondownloadable software for recording and monitoring the health of
users; providing on-line non-downloadable software for providing
information in the fields of health and wellness; providing on-line
non-downloadable software for connecting users with healthcare
professionals.

الصنف

١٧١٤٢٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البحوث التكنولوجية؛ التصميم الصناعي؛ تصميم العبوات؛ اختبار المواد؛ تأجير
الحاسوب؛ برمجة الحاسوب؛ المعايرة ]القياس[؛ تصميم برمجيات الحاسوب؛ تحديث
برمجيات الحاسوب؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات
الحاسوب؛ مراقبة الجودة؛ تأجير برمجيات الحاسوب؛ بحث وتطوير المنتجات الجديدة
لآلخرين؛ استعادة البيانات من الحاسوب؛ صيانة برمجيات الحاسوب؛ تحليل أنظمة
الحاسوب؛ تصميم ُنظم الحاسوب؛ تحويل البيانات أو المستندات من الوسائط المادية
إلى الوسائط اإللكترونية؛ إنشاء وصيانة مواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛
استضافة مواقع الحاسوب ]مواقع شبكات اإلنترنت[؛ تثبيث برمجيات الحاسوب؛
 عدا عن التحويل المادي؛ تقديم االستشارات فيما،تحويل برامج وبيانات الحاسوب
يخص برمجيات الحاسوب؛ تأجير خوادم االنترنت؛ خدمات الحماية من فيروسات
الحاسوب؛ توفير محركات البحث عبر االنترنت؛ تحويل بيانات الوثائق إلى رقمية
]مسح ضوئي[؛ البحوث العلمية؛ إستضافات الخوادم؛ النسخ االحتياطي للبيانات خارج
الموقع؛ خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ الحوسبة السحابية؛ توفير خدمات
االستعانة بالمصادر الخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ خدمات تقديم
االستشارات التقنية؛ استشارات تكنولوجيا الحاسوب؛ تقديم االستشارات التقنية
لالتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تقديم االستشارات األمنية اللحاسوب؛ مراقبة أنظمة
الحاسوب الكتشاف األعطال؛ إنشاء وتصميم فھارس معلومات قائمة على المواقع
اإللكترونية لصالح الغير ]خدمات تكنولوجيا المعلومات[؛ استشارات أمن اإلنترنت؛
استشارات أمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ مراقبة أنظمة الحاسوب الكتشاف
الوصول غير المسموح به أو خرق البيانات؛ المراقبة اإللكترونية لمعلومات التعريف
الشخصية الكتشاف سرقة الھويات عبر اإلنترنت؛ المراقبة اإللكترونية لحركة بطاقات
االئتمان الكتشاف االحتيال عبر اإلنترنت؛ تطوير البرمجيات في إطار نشر البرمجيات؛
منصة خدمية؛ تطوير منصات الكمبيوتر؛ التصميم الجرافيكي للمواد الترويجية؛ توفير
برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتسجيل ومراقبة صحة المستخدمين؛ توفير
برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتوفير المعلومات في مجاالت الصحة والعافية؛
توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لربط المستخدمين بأخصائيي الرعاية
.الصحية
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171419
Class
42

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
42

Goods/Services
Technological research; industrial design; packaging design;
material testing; computer rental; computer programming;
calibration [measuring]; computer software design; updating of
computer software; consultancy in the design and development of
computer hardware; quality control; rental of computer software;
research and development of new products for others; recovery of
computer data; maintenance of computer software; computer
system analysis; computer system design; conversion of data or
documents from physical to electronic media; creating and
maintaining web sites for others; hosting computer sites [web
sites]; installation of computer software; conversion of computer
programs and data, other than physical conversion; computer
software consultancy; rental of web servers; computer virus
protection services; providing search engines for the internet;
digitization of documents [scanning]; scientific research; server
hosting; off-site data backup; electronic data storage; cloud
computing; outsource service providers in the field of information
technology; technological consultancy; computer technology
consultancy; telecommunications technology consultancy;
computer security consultancy; monitoring of computer systems to
detect breakdowns; creating and designing website-based indexes
of information for others [information technology services]; internet
security consultancy; data security consultancy; data encryption
services; monitoring of computer systems for detecting
unauthorized access or data breach; electronic monitoring of
personally identifying information to detect identity theft via the
internet; electronic monitoring of credit card activity to detect fraud
via the internet; software development in the framework of software
publishing; platform as a service [PaaS]; development of computer
platforms; graphic design of promotional materials; providing online non-downloadable software for recording and monitoring the
health of users; providing on-line non-downloadable software for
providing information in the fields of health and wellness; providing
on-line non-downloadable software for connecting users with
healthcare professionals.

الصنف

١٧١٤١٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البحوث التكنولوجية؛ التصميم الصناعي؛ تصميم العبوات؛ اختبار المواد؛ تأجير
الحاسوب؛ برمجة الحاسوب؛ المعايرة ]القياس[؛ تصميم برمجيات الحاسوب؛ تحديث
برمجيات الحاسوب؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات
الحاسوب؛ مراقبة الجودة؛ تأجير برمجيات الحاسوب؛ بحث وتطوير المنتجات الجديدة
لآلخرين؛ استعادة البيانات من الحاسوب؛ صيانة برمجيات الحاسوب؛ تحليل أنظمة
الحاسوب؛ تصميم ُنظم الحاسوب؛ تحويل البيانات أو المستندات من الوسائط المادية إلى
الوسائط اإللكترونية؛ إنشاء وصيانة مواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ استضافة
مواقع الحاسوب ]مواقع شبكات اإلنترنت[؛ تثبيث برمجيات الحاسوب؛ تحويل برامج
 عدا عن التحويل المادي؛ تقديم االستشارات فيما يخص برمجيات،وبيانات الحاسوب
الحاسوب؛ تأجير خوادم االنترنت؛ خدمات الحماية من فيروسات الحاسوب؛ توفير
محركات البحث عبر االنترنت؛ تحويل بيانات الوثائق إلى رقمية ]مسح ضوئي[؛ البحوث
العلمية؛ إستضافات الخوادم؛ النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ خدمات تخزين
البيانات اإللكترونية؛ الحوسبة السحابية؛ توفير خدمات االستعانة بالمصادر الخارجية في
مجال تكنولوجيا المعلومات؛ خدمات تقديم االستشارات التقنية؛ استشارات تكنولوجيا
الحاسوب؛ تقديم االستشارات التقنية لالتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تقديم االستشارات
األمنية اللحاسوب؛ مراقبة أنظمة الحاسوب الكتشاف األعطال؛ إنشاء وتصميم فھارس
معلومات قائمة على المواقع اإللكترونية لصالح الغير ]خدمات تكنولوجيا المعلومات[؛
استشارات أمن اإلنترنت؛ استشارات أمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ مراقبة أنظمة
الحاسوب الكتشاف الوصول غير المسموح به أو خرق البيانات؛ المراقبة اإللكترونية
لمعلومات التعريف الشخصية الكتشاف سرقة الھويات عبر اإلنترنت؛ المراقبة
اإللكترونية لحركة بطاقات االئتمان الكتشاف االحتيال عبر اإلنترنت؛ تطوير البرمجيات
في إطار نشر البرمجيات؛ منصة خدمية؛ تطوير منصات الكمبيوتر؛ التصميم الجرافيكي
للمواد الترويجية؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتسجيل ومراقبة صحة
المستخدمين؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتوفير المعلومات في
مجاالت الصحة والعافية؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لربط
.المستخدمين بأخصائيي الرعاية الصحية
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171396
Class
42

Goods/Services
Technological research; industrial design; packaging design;
material testing; computer rental; computer programming;
calibration [measuring]; computer software design; updating of
computer software; consultancy in the design and development
of computer hardware; quality control; rental of computer
software; research and development of new products for others;
recovery of computer data; maintenance of computer software;
computer system analysis; computer system design;
conversion of data or documents from physical to electronic
media; creating and maintaining web sites for others; hosting
computer sites [web sites]; installation of computer software;
conversion of computer programs and data, other than physical
conversion; computer software consultancy; rental of web
servers; computer virus protection services; providing search
engines for the internet; digitization of documents [scanning];
scientific research; server hosting; off-site data backup;
electronic data storage; cloud computing; outsource service
providers in the field of information technology; technological
consultancy; computer technology consultancy;
telecommunications technology consultancy; computer security
consultancy; monitoring of computer systems to detect
breakdowns; creating and designing website-based indexes of
information for others [information technology services];
internet security consultancy; data security consultancy; data
encryption services; monitoring of computer systems for
detecting unauthorized access or data breach; electronic
monitoring of personally identifying information to detect
identity theft via the internet; electronic monitoring of credit
card activity to detect fraud via the internet; software
development in the framework of software publishing; platform
as a service [PaaS]; development of computer platforms;
graphic design of promotional materials; providing on-line nondownloadable software for recording and monitoring the health
of users; providing on-line non-downloadable software for
providing information in the fields of health and wellness;
providing on-line non-downloadable software for connecting
users with healthcare professionals.

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
42

الصنف

١٧١٣٩٦

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البحوث التكنولوجية؛ التصميم الصناعي؛ تصميم العبوات؛ اختبار المواد؛ تأجير الحاسوب؛
برمجة الحاسوب؛ المعايرة ]القياس[؛ تصميم برمجيات الحاسوب؛ تحديث برمجيات
الحاسوب؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الحاسوب؛ مراقبة
الجودة؛ تأجير برمجيات الحاسوب؛ بحث وتطوير المنتجات الجديدة لآلخرين؛ استعادة
البيانات من الحاسوب؛ صيانة برمجيات الحاسوب؛ تحليل أنظمة الحاسوب؛ تصميم ُنظم
الحاسوب؛ تحويل البيانات أو المستندات من الوسائط المادية إلى الوسائط اإللكترونية؛ إنشاء
وصيانة مواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ استضافة مواقع الحاسوب ]مواقع شبكات
 عدا عن التحويل،اإلنترنت[؛ تثبيث برمجيات الحاسوب؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب
المادي؛ تقديم االستشارات فيما يخص برمجيات الحاسوب؛ تأجير خوادم االنترنت؛ خدمات
الحماية من فيروسات الحاسوب؛ توفير محركات البحث عبر االنترنت؛ تحويل بيانات الوثائق
إلى رقمية ]مسح ضوئي[؛ البحوث العلمية؛ إستضافات الخوادم؛ النسخ االحتياطي للبيانات
خارج الموقع؛ خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ الحوسبة السحابية؛ توفير خدمات
االستعانة بالمصادر الخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ خدمات تقديم االستشارات
التقنية؛ استشارات تكنولوجيا الحاسوب؛ تقديم االستشارات التقنية لالتصاالت بعيدة المدى؛
خدمات تقديم االستشارات األمنية اللحاسوب؛ مراقبة أنظمة الحاسوب الكتشاف األعطال؛
إنشاء وتصميم فھارس معلومات قائمة على المواقع اإللكترونية لصالح الغير ]خدمات
تكنولوجيا المعلومات[؛ استشارات أمن اإلنترنت؛ استشارات أمن البيانات؛ خدمات تشفير
البيانات؛ مراقبة أنظمة الحاسوب الكتشاف الوصول غير المسموح به أو خرق البيانات؛
المراقبة اإللكترونية لمعلومات التعريف الشخصية الكتشاف سرقة الھويات عبر اإلنترنت؛
المراقبة اإللكترونية لحركة بطاقات االئتمان الكتشاف االحتيال عبر اإلنترنت؛ تطوير
البرمجيات في إطار نشر البرمجيات؛ منصة خدمية؛ تطوير منصات الكمبيوتر؛ التصميم
الجرافيكي للمواد الترويجية؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتسجيل ومراقبة
صحة المستخدمين؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتوفير المعلومات في
مجاالت الصحة والعافية؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لربط المستخدمين
.بأخصائيي الرعاية الصحية
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Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Technological research; industrial design; packaging design;
material testing; computer rental; computer programming;
calibration [measuring]; computer software design; updating of
computer software; consultancy in the design and development
of computer hardware; quality control; rental of computer
software; research and development of new products for others;
recovery of computer data; maintenance of computer software;
computer system analysis; computer system design;
conversion of data or documents from physical to electronic
media; creating and maintaining web sites for others; hosting
computer sites [web sites]; installation of computer software;
conversion of computer programs and data, other than physical
conversion; computer software consultancy; rental of web
servers; computer virus protection services; providing search
engines for the internet; digitization of documents [scanning];
scientific research; server hosting; off-site data backup;
electronic data storage; cloud computing; outsource service
providers in the field of information technology; technological
consultancy; computer technology consultancy;
telecommunications technology consultancy; computer security
consultancy; monitoring of computer systems to detect
breakdowns; creating and designing website-based indexes of
information for others [information technology services];
internet security consultancy; data security consultancy; data
encryption services; monitoring of computer systems for
detecting unauthorized access or data breach; electronic
monitoring of personally identifying information to detect
identity theft via the internet; electronic monitoring of credit
card activity to detect fraud via the internet; software
development in the framework of software publishing; platform
as a service [PaaS]; development of computer platforms;
graphic design of promotional materials
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the exclusive rights to use the word Cloud if it appears
apart from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171405
Class
42

06/05/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
42

الصنف

١٧١٤٠٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البحث التكنولوجي؛ التصميم الصناعي؛ تصميم األغلفة؛ اختبار المواد؛ تأجير الكمبيوتر؛
برمجة الحاسوب؛ معايرة ]قياس[؛ تصميم برامج الحاسوب؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛
استشارات في تصميم وتطوير أجھزة الكمبيوتر؛ رقابة جودة؛ تأجير برامج الكمبيوتر؛ البحث
وتطوير منتجات جديدة لآلخرين؛ استعادة بيانات الكمبيوتر؛ صيانة برامج الكمبيوتر؛ تحليل
نظام الكمبيوتر؛ تصميم نظام الكمبيوتر؛ تحويل البيانات أو المستندات من الوسائط المادية إلى
الوسائط اإللكترونية؛ إنشاء وصيانة مواقع ويب لآلخرين؛ استضافة مواقع الكمبيوتر ]مواقع
 بخالف التحويل المادي؛،الويب[؛ تثبيت برامج الكمبيوتر؛ تحويل برامج الكمبيوتر والبيانات
استشارات برامج الكمبيوتر؛ تأجير خوادم الويب؛ خدمات الحماية من فيروسات الكمبيوتر؛
توفير محركات بحث لإلنترنت؛ رقمنة الوثائق ]المسح[؛ بحث علمي؛ استضافة السيرفر؛
النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ تخزين البيانات اإللكترونية؛ حوسبة سحابية؛
االستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ االستشارات التكنولوجية؛
استشارات تكنولوجيا الحاسوب؛ استشارات تكنولوجيا االتصاالت؛ استشارات أمن الحاسوب؛
مراقبة أنظمة الكمبيوتر لكشف األعطال؛ إنشاء وتصميم فھارس معلومات قائمة على الموقع
اإللكتروني لآلخرين ]خدمات تكنولوجيا المعلومات[؛ استشارات أمن اإلنترنت؛ استشارات أمن
البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن الوصول غير المصرح
به أو خرق البيانات؛ المراقبة اإللكترونية لمعلومات التعريف الشخصية الكتشاف سرقة
الھوية عبر اإلنترنت؛ المراقبة اإللكترونية لنشاط بطاقة االئتمان للكشف عن االحتيال عبر
اإلنترنت؛ تطوير البرمجيات في إطار نشر البرمجيات؛ منصات إلكترونية كخدمة ]بي إيه إيه
اس[؛ تطوير منصات الكمبيوتر؛ التصميم الجرافيكي للمواد الترويجية

Cloud  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام كلمة:التنازل
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SanDisk LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035,
United States of America

Goods/Services
Research services; design services; design and development of
computer hardware; cloud computing; computer programming;
computer software consultancy.

:تاريخ ايداع الطلب

سانديسك أل أل سي
امريكا
شركة اجنبية

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

،٩٥٠٣٥  كاليفورنيا، ميلبيتاس، سانديسك درايف٩٥١
الواليات المتحدة االمريكية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171622
Class
42

17/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
42

الصنف

١٧١٦٢٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البحوث؛ خدمات التصميم؛ تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي؛ حوسبة سحابية؛ برمجة
.الحاسوب؛ االستشارات في مجال البرمجيات الحاسوبية

301

Date of

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SanDisk LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035,
United States of America

Goods/Services
Research services; design services; design and development of
computer hardware; cloud computing; computer programming;
computer software consultancy

:تاريخ ايداع الطلب

سانديسك أل أل سي
امريكا
شركة اجنبية

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

،٩٥٠٣٥  كاليفورنيا، ميلبيتاس، سانديسك درايف٩٥١
الواليات المتحدة االمريكية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171623
Class
42

17/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
42

الصنف

١٧١٦٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البحوث؛ خدمات التصميم؛ تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي؛ حوسبة سحابية؛ برمجة
.الحاسوب؛ االستشارات في مجال البرمجيات الحاسوبية
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Date of

19/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Evonik Operations GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen

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;
technical consultancy in the field of the manufacture of
chemical, pharmaceutical and veterinary preparations using
chemical and pharmaceutical polymers; technical consultancy
in the field of the use of biodegradable polymers for medical
applications; quality control and material testing; providing of
expert opinion; materials testing and analysis;
chemistry services; engineering services; bacteriological or
chemical laboratory services; consultancy in the field of
physics;

:تاريخ ايداع الطلب

إيفونيك أوبريشنز جي إم بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 إسين٤٥١٢٨ ١١-١ ريلينغھاوزر شتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171606
Class
42

19/05/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
42

الصنف

١٧١٦٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا؛ خدمات التحاليل واألبحاث
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر؛ االستشارات التقنية في مجال،الصنـاعية
صناعة المستحضرات الكيميائية والصيدالنية والبيطرية باستخدام بوليمرات كيميائية
وصيدالنية؛ االستشارات التقنية في مجال استخدام بوليمرات قابلة للتحلل الحيوي للتطبيقات
الطبية؛ ضبط الجودة وفحص المواد؛ توفير آراء الخبراء؛ فحص وتحليل المواد؛ خدمات
الكيمياء؛ خدمات الھندسة؛ خدمات المختبرات البَكتِيريولوجيّة أو الكيميائية؛ االستشارات في
مجال الفيزياء؛
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Date of

28/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
MBC IP FZ-LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171434
Class
42

Goods/Services
Scientific and technological services, namely, research and
design in the field of broadcasting and development for audio
and video, cultural, educational, entertainment, film, gaming,
interactive games, instruction and training, TV, sports and
virtual reality content; industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software,
Authenticating works of art, computer hardware (consultancy in
the design and development of), computer programming,
computer rental, Computer programs (duplication of), computer
software consultancy, Installation of computer software,
Maintenance of computer software, computer software
(updating of ), computer system analysis, computer system
design, computer virus protection services, construction
drafting, consultancy (computer software ), consultancy in the
design and development of computer hardware, conversion of
data or documents from physical to electronic media, cosmetic
research, creating and maintaining websites for others, data
conversion of computer programs and data [not physical
conversion], Décor (design of interior ), Design (computer
system ), Design of interior décor, Design services (packaging),
Dress designing, Digitization of documents [scanning],
Duplication of computer programs, Environmental protection
(research in the field of ), Forecasting (weather), Graphic arts
designing , Handwriting analysis [graphology], Activating
computer sites [web sites],Installation of computer software,
Maintaining (creating and ) web sites for others, Maintenance of
computer software, Meteorological information, Monitoring of
computer systems by remote access, packaging design, quality
control, Recovery of computer data, Rental (Computer ), Rental
of computer software, Rental of web servers, Research and
development for others, Search engines (Providing ), for the
internet, Servers (Rental of Web), Software design (Computer ),
Software (Rental of computer), Software(Updating of computer),
Studies (Technical project), Technical research, Urban planning,
Valuation of standing timber (Quality), Vehicle roadworthiness
testing, weather forecasting, works of art (Authenticating)

28/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

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

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

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

42

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٤٣٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 والمقصود بھا البحث والتصميم في مجال البث والتطوير للصوت،الخدمات العلمية والتقنية
 والخدمات الثقافية والتعليمية والترفيھية واألفالم واأللعاب واأللعاب التفاعلية،والفيديو
والتعليم والتدريب والتلفزيون والرياضة ومحتوى الواقع االفتراضي؛ خدمات التحاليل و
،  توثيق االعمال الفنية،  خدمات تصميم و تطوير عتاد و برامج الكمبيوتر،األبحاث الصناعية
 تأجير اجھزة،  برمجة الكمبيوتر، استشارات في مجال تصميم و تطوير معدات الكمبيوتر
، تحميل برامج الكمبيوتر، استشارات برامج الكمبيوتر، نسخ برامج الكمبيوتر،الكمبيوتر
 تصميم انظمة، تحليل أنظمة الكمبيوتر، تحديث برامج الكمبيوتر،صيانة برامج الكمبيوتر
،  رسم تصاميم و مخططات اإلنشاء،  خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات،كمبيوتر
 تحويل،  االستشارات في تصميم و تطوير معدات الكمبيوتر،االستشارات في برامج الكمبيوتر
 إنشاء و صيانة المواقع،  ابحاث التجميل، البيانات أو الوثائق من اوساط مادية الى الكترونية
 تحويل بيانات برامج الكمبيوتر و معلوماته ]تحويل غير، على شبكة االنترنت لآلخرين
 خدمات،  تصميم الديكور الداخلي،  تصميم أنظمة الكمبيوتر،  تصميم الديكور الداخلي،[مادي
 نسخ برامج،[ تحويل بيانات الوثائق الى رقمية ]مسح، تصميم االزياء، تصميم العبوات
 تصميم الفنون التخطيطة،  التنبؤ باألحوال الجوية،  أبحاث في مجال حماية البيئة،الكمبيوتر
 إنشاء و صيانة،  تحميل برامج كمبيوتر،  تفعيل مواقع االنترنت،  تحليل الخطوط اليدوية،
 المعلومات عن االحوال، صيانة برامج الكمبيوتر،المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين
 مراقبة، تصميم العبوات، مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد، الجوية
 تاجير، تاجير برامج كمبيوتر، تاجير اجھزة كمبيوتر، استرجاع بيانات الكمبيوتر،الجودة
 تاجير خوادم، تزويد محركات بحث على اإلنترنت، البحث و التطوير لآلخرين، خوادم الشبكة
 دراسات، تحديث برامج كمبيوتر،  تاجير برامج كمبيوتر،  تصميم برامج كمبيوتر، الشبكة
 اختبار،  التقييم النوعي للغابات الدائمة، تخطيط المدن، االبحاث التقنية،المشاريع التقنية
. توثيق االعمال الفنية،  التنبؤ باالحوال الجوية،كفاءة المركبات على الطرق
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تاريخ ايداع الطلب:

01/06/2020

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

شركة الكره الثلجية للتكنولوجيا
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان-شارع االمام احمد ابن حنبل بناية ، ٨٤
ص.ب٩٠٢٨ ,١١١٩١:
ص.ب  ٩٠٢٨ -١١١٩١عمان-شارع االمام احمد ابن حنبل
بناية ٨٤
42
الصنف
١٧١٤٩٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تحديث برامج الكمبيوتر

01/06/2020

Date of

Applicant Name:
Snowball For technology
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,Al mam Ahmad Ben Hanbal
,building 84, P.O.Box: 11191, 9028
Applicant for
P.O.Box 11191 -9028 Amman,Al mam
Correspondence
Ahmad Ben Hanbal ,building 84
Trademark
171497
Class
42

Goods/Services
Computer software updating
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SanDisk LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035,
United States of America

Goods/Services
Research services; design services; design and development of
computer hardware; cloud computing; computer programming;
computer software consultancy.

:تاريخ ايداع الطلب

سانديسك أل أل سي
امريكا
شركة اجنبية

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

،٩٥٠٣٥  كاليفورنيا، ميلبيتاس، سانديسك درايف٩٥١
الواليات المتحدة االمريكية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171619
Class
42

29/06/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
42

الصنف

١٧١٦١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البحوث؛ خدمات التصميم؛ تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي؛ حوسبة سحابية؛ برمجة
الحاسوب؛ االستشارات في مجال البرمجيات الحاسوبية
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171667
Class
42

Goods/Services
Scientific and technological services, namely, scientific
research in the medical and pharmaceutical fields and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services in the medical and pharmaceutical fields; design and
development of computer hardware and software; science and
technology services, namely, industrial analysis, industrial,
scientific and technological research in the health care and
agriculture fields; Information technology consulting services;
software development, programming and implementation;
software research; design, development and implementation of
software.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
42
الصنف
١٧١٦٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات علمية وتكنولوجية تحديدا البحث العلمي في المجاالت الطبية والصيدالنية والبحث
، خدمات التحليل والبحث الصناعي في المجاالت الطبية والصيدالنية،والتصميم المتعلقين بھم
 خدمات العلوم والتكنولوجيا تحديدا التحليل،تصميم وتطوير مكونات وبرمجيات الحاسوب
،الصناعي والبحث الصناعي والعلمي والتكنولوجي في مجاالت الرعاية الصحية والزراعة
 بحث، تطوير وبرمجة وتنفيذ البرمجيات،خدمات االستشارة في تكنولوجيا المعلومات
. تصميم وتطوير وتنفيذ البرمجيات،البرمجيات
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171670
Class
42

Goods/Services
Scientific and technological services, namely, scientific
research in the medical and pharmaceutical fields and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services in the medical and pharmaceutical fields; design and
development of computer hardware and software; science and
technology services, namely, industrial analysis, industrial,
scientific and technological research in the health care and
agriculture fields; Information technology consulting services;
software development, programming and implementation;
software research; design, development and implementation of
software.
Claiming blue, green and black colors as per the specimen filed
at the Trademark Office

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
42
الصنف
١٧١٦٧٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات علمية وتكنولوجية تحديدا البحث العلمي في المجاالت الطبية والصيدالنية والبحث
، خدمات التحليل والبحث الصناعي في المجاالت الطبية والصيدالنية،والتصميم المتعلقين بھم
 خدمات العلوم والتكنولوجيا تحديدا التحليل،تصميم وتطوير مكونات وبرمجيات الحاسوب
،الصناعي والبحث الصناعي والعلمي والتكنولوجي في مجاالت الرعاية الصحية والزراعة
 بحث، تطوير وبرمجة وتنفيذ البرمجيات،خدمات االستشارة في تكنولوجيا المعلومات
. تصميم وتطوير وتنفيذ البرمجيات،البرمجيات

العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل
العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

22/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تشويش لتطوير البرمجيات

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 -البيادر  -المنطقة الصناعية  -شارع سليم
بن حارث  -عمارة  ، ١٢ص.ب١١٨١٤ ,١٤٤٣٦٧:
ص.ب  ١١٨١٤ -١٤٤٣٦٧المدينة/الشارع عمان -البيادر -
المنطقة الصناعية  -شارع سليم بن حارث  -عمارة ١٢
42
الصنف
١٧١٤٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا  -خدمات التحاليلواألبحاث الصناعية؛  -خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب

22/07/2020

Date of

Applicant Name:

Tashweesh For software
development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street AMMAN/saleem ben harth
street21, P.O.Box: 144367, 11814
Applicant for
P.O.Box 144367 -11814 city/street
Correspondence
AMMAN/saleem ben harth street21
Trademark
171482
Class
42

Goods/Services
scientific and technologicall Services and research and design
relating thereto - industrial analysis and research
services - design and development of computer
hardware and software
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تاريخ ايداع الطلب:

22/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تشويش لتطوير البرمجيات

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 -البيادر  -المنطقة الصناعية  -شارع سليم
بن حارث  -عمارة  ، ١٢ص.ب١١٨١٤ ,١٤٤٣٦٧:
ص.ب  ١١٨١٤ -١٤٤٣٦٧المدينة/الشارع عمان -البيادر -
المنطقة الصناعية  -شارع سليم بن حارث  -عمارة ١٢
42
الصنف
١٧١٤٨٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بھا  -خدمات التحاليلواألبحاث الصناعية؛  -خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب

22/07/2020

Date of

Applicant Name:

Tashweesh For software
development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street AMMAN/saleem ben harth
street21, P.O.Box: 144367, 11814
Applicant for
P.O.Box 144367 -11814 city/street
Correspondence
AMMAN/saleem ben harth street21
Trademark
171483
Class
42

Goods/Services
scientific and technologicall Services and research and design
relating thereto - industrial analysis and research
services - design and development of computer hardware
and software
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تاريخ ايداع الطلب:

05/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البريق لصناعة وتجارة المجوھرات

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/08/2020

Date of

المدينة/الشارع عمان/شارع الكلية العلميةاالسالمية ،
ص.ب١١١٨٣ ,٥٥٩٠:

AL-Bareeq Jewelry
Manufacturing and Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/streetAmman/scientific ISIamic
collage street, P.O.Box: 5590, 11183

المدينة/الشارع عمان/شارع الكلية العلميةاالسالمية ،
ص.ب١١١٨٣ ,٥٥٩٠:
الصنف
١٧١٤٩١

Applicant for
city/streetAmman/scientific ISIamic
Correspondence
collage street, P.O.Box: 5590, 11183
Trademark
171491
Class
42

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تصميم المجوھرات

Applicant Name:

42

Goods/Services
jewlry design
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Date of

19/08/2020

19/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص،  شارع المدينه المنوره-عمان

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

١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص،  شارع المدينه المنوره-عمان

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Modern Scientific &
Electronic company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Madina AL Munawara, P.O.Box:
1914, 11941
Applicant for
Amman/Madina AL Munawara, P.O.Box:
Correspondence
1914, 11941
Trademark
171484
Class
42

Goods/Services
computer software and mobile software development
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (connecting Technology)if used separately from the
mark

42

الصنف

١٧١٤٨٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير برامج حاسوب وبرامج خلويات
connecting ) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
( بمعزل عن العالمهTechnology
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تاريخ ايداع الطلب:

19/08/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

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

االردن
ذ .م .م
عمان -شارع المدينه المنوره  ،ص.ب١١٩٤١ ,١٩١٤:

عنوان التبليغ

عمان -شارع المدينه المنوره  ،ص.ب١١٩٤١ ,١٩١٤:

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٨٩

اعالن الجريدة الرسمية

19/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطوير برامج حاسوب وبرامج خلويات
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )ربط التكنولوجيا(
بمعزل عن العالمه

& Modern Scientific
Electronic Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Madina AL Munawara, P.O.Box:
1914, 11941

42

Applicant for
Amman/Madina AL Munawara, P.O.Box:
Correspondence
1914, 11941
Trademark
171489
Class
42

Goods/Services
computer software and mobile software development
The registration of this mark does not give owners the right to
)if used separately from the markربط التكنولوجيا( use word
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Date of

19/08/2020

19/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص،  شارع المدينه المنورة-عمان

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

١١٩٤١ ,١٩١٤:ب. ص،  شارع المدينه المنورة-عمان

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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
Applicant for
city/street :Amman/Madina AL Munawara,
Correspondence
P.O.Box: 1914, 11941
Trademark
171487
Class
42
42

Goods/Services
computer software and mobile software development
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (Jordan)if used separately from the mark

الصنف

١٧١٤٨٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير برامج حاسوب وبرامج خلويات
( بمعزلJordan) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
عن العالمه
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Date of

22/10/2020

22/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

القاطع لحلول األعمال

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩٤١ ,٧٠٣:ب. ص،  شارع المدينة المنورة- عمان

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

 شارع المدينة المنورة-  عمان١١٩٤١ -٧٠٣ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Switch for Business
Solutions
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Al madina Al mnwarra Street,
P.O.Box: 703, 11941
Applicant for
P.O.Box 703 -11941 Amman, Al madina Al
Correspondence
mnwarra Street
Trademark
171449
Class
42
42

Goods/Services
technological consultancy, technical research, creating and
maintaining web sites for others, software as a service SaaS ,
information technology IT consultancy, providing information
on computer technology and programming via a web site

الصنف

١٧١٤٤٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت, األبحاث التقنية,خدمات تقديم االستشارات التقنية
 خدمات توفير,  االستشارات فيما يتعلّق بتكنولوجيا المعلومات, البرمجيات كخدمات,لآلخرين
المعلومات عن تقنيات وبرمجة الحواسيب عن طريق المواقع االلكترونية
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تاريخ ايداع الطلب:

16/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة كرم سيلينا للمطاعم السياحية ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م
عمان =-ش وصفي التل  ،ص.ب١٩١٥٢ ,١٨٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -١٨٢عمان =-ش وصفي التل

رقم العالمة التجارية

١٧١٣٧٩

اعالن الجريدة الرسمية

16/01/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Karam Celina For Jordan
Touristic Resturant
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -wasfi al tal str, P.O.Box: 182,
19152

43

من اجل البضائع/الخدمات التالية
'خدمات الحانات )البارات( ,المقاھي ,الكافتيريات ,التموين بالطعام والشراب ,المطاعم ,مطاعم
تقديم الوجبات الخفيفه

Applicant for
P.O.Box 182 -19152 amman -wasfi al tal
Correspondence
str
Trademark
171379
Class
43

Goods/Services
bar services, cafes,cafeterias, catering (food and
drink),restaurants,snack-bars
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سيدونا التجارية
االردن
 م. م.ذ

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

Applicant Name:
Sedona Trading Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address City\ street amman \ dowar al dakhiliya,
P.O.Box: 2311, 118211

,٢٣١١:ب. ص،  دوار الداخلية/ الشارع عمان/المدينة
١١٨٢١١

Applicant for
City\ street amman \ dowar al dakhiliya,
Correspondence
P.O.Box: 2311, 118211
Trademark
171501
Class
43

,٢٣١١:ب. ص،  دوار الداخلية/ الشارع عمان/المدينة
١١٨٢١١
الصنف
١٧١٥٠١

Goods/Services
services to provide food and drink

43

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
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Date of

10/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Karam Beirut Restaurants
Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Prince Mohammed Bin Abdul Aziz Street
(Al-Tahlia) P.O. Box: 54685, Riyadh 11524,
Kingdom of Saudi Arabia.

Goods/Services
Services for providing food and drink; restaurants; self-service
restaurants; snack-bars; food and drink catering.

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مطاعم كرم بيروت

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

٥٤٦٨٥ .ب.شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية( ص
 المملكة العربية السعودية١١٥٢٤ الرياض

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171548
Class
43

10/02/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
43

الصنف

١٧١٥٤٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مطاعم تقديم الوجبات، مطاعم الخدمة الذاتية، المطاعم،خدمات توفير األطعمة والمشروبات
التزويد بالطعام والشراب،الخفيفة
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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
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; hotel services featuring an incentive award
program; hotel reservations.
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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171594
Class
43

12/03/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
43

الصنف

١٧١٥٩٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات الفنادق المتضمنة برامج منح، االيواء المؤقت،خدمات توفير االطعمة والمشروبات
 الحجز االولي في الفنادق،الحوافز
JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٦٢٨ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/١٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

03/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Khaldun Sami Salim
Bibars
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Amman Madina Al Munawwarah Street
Mohammed Raja Al - Abushi Building No.
246 Jordan, P.O.Box: 910580, 11191

Goods/Services
Services for providing food and drink, temporary
accommodation, café, cafeteria, food and drink catering, selfservice restaurants, restaurants, snack-bar restaurants,
restaurants for selling cocktails and juices, food restaurants,
selling confectionary of all kinds.

:تاريخ ايداع الطلب

خلدون سامي سليم بيبرس

:اسم طالب التسجيل

االردن
فرد

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

، ٢٤٦  عمارة محمد رجا العبوشي رقم،شارع المدينه المنورة
,٩١٠٥٨٠:ب. ص، عمان المملكة االردنية الھاشمية
١١١٩١

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171555
Class
43

03/06/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
43

الصنف

١٧١٥٥٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التزويد بالطعام، كافتيريا، مقھى، اإليواء المؤقت،خدمات توفير األطعمة والمشروبات
 مطاعم بيع، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة، مطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية،والشراب
. بيع الحلويات بجمع انواعھا،  مطاعم بيع الماكوالت،الكوكتيالت والعصائر
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تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2020

اسم طالب التسجيل:

بي تي ايه ھافاليمانالري يايجيك في اشيجيك ھيزميتليري انونيم شيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فاديستانبول بولفار ،أيازاجا ماه .سيندري كاد .رقم ١٠٩:إل ٢
سي بلوك كات ٣٤٤٨٥ ٢ :ساريير إسطنبول تركيا
قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧١٤٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير االطعمة والمشروبات؛ اإليواء المؤقت؛ دور الحضانة النھارية؛ إيواء
الحيوانات.

43

28/06/2020

Date of

Applicant Name:

BTA HAVALIMANLARI
YIYECEK VE ICECEK
HIZMETLERI ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mah.
Cendere Cad. No:109L 2C Blok Kat:2
34485 Sariyer Istanbul TURKEY

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171428
Class
43

Goods/Services
Services for providing food and drink; Temporary
accommodation; Day-nurseries (crèches); Boarding for animals
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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
171630
Class
43

Goods/Services
services for providing food and drink temporary
accommodation

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

١٧١٦٣٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير وتقديم األطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقت
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Date of

13/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

jabal alsalam Management
of restaurants and
suprevision
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman/seventh circle- Raed khaklaf
complex -No 9 AL-Moez Abdul salam
street Frist floor, P.O.Box: 851530, 11185

Goods/Services
services for providing food and drink temporary
accommodation

:تاريخ ايداع الطلب

شركة حبل السالم الدارة المطاعم واالشراف

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

 شارع المعز بن-٩  رقم-  مجمع خلف- الدوار السابع-عمان
١١١٨٥ ,٨٥١٥٣٠:ب. ص،  الطابق االول- عبد السالم

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 851530 -11185 city/street
Amman-seventh circle Raed khalaf
complex NO9 ALMoez Bin Abdul salam
street Frst floor
171629
Class
43

13/07/2020

 الدوار-الشارع عمان/ المدينة١١١٨٥ -٨٥١٥٣٠ ب.ص
-  شارع المعز بن عبد السالم-٩  رقم-  مجمع خلف-السابع
الطابق االول
43

الصنف

١٧١٦٢٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير وتقديم األطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقت
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تاريخ ايداع الطلب:

14/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة غنى لالستثمارات السياحية

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٧٣٢

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ghina Tourism
InvestmentCompany
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/madina monawara
str, P.O.Box: 615, 11732

عمان/ش المدينة المنورة  ،ص.ب,٦١٥:

ص.ب  ١١٧٣٢ -٦١٥عمان/الدوار السابع
١٧١٤٥٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

14/07/2020

Date of

amman/7th circle
الصنف

43

43

Applicant for
P.O.Box 615 -11732
Correspondence
Trademark
171452
Class

Goods/Services
Services to provide food and drink
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Date of

30/08/2020

30/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة عايش والقعقاع

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١٨٤٤ ,١٤٢١٨٠:ب. ص،  شارع جمال قيتوق-عمان

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

١١٨٤٤ ,١٤٢١٨٠:ب. ص،  شارع جمال قيتوق-عمان

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ayash W Alqaqaa
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Jamal Qaitouq Street, P.O.Box:
142180, 11844
Applicant for
Amman -Jamal Qaitouq Street, P.O.Box:
Correspondence
142180, 11844
Trademark
171478
Class
43

Goods/Services
catering and prepration of food and beverages services

43

الصنف

١٧١٤٧٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم طعام و شراب
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تاريخ ايداع الطلب:

30/08/2020

اسم طالب التسجيل:

الحازم عمر قاسم ابو مرشد

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -١٦٦١المدينة/الشارع

عمان/دابوق

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٥٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

30/08/2020

Date of

Applicant Name:

al hazem omar qasem abu
mershed
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/dabouq, P.O.Box:
1661, 11118

عمان/دابوق  ،ص.ب١١١١٨ ,١٦٦١:

43

Applicant for
P.O.Box 1661 -11118 city/street
Correspondence
amman/dabouq
Trademark
171450
Class
43

Goods/Services
Services to provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سوليدير لالستثمارات السياحيه

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

االردن
ذ .م .م
المدينة/الشارع
١١٨٢٢

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

solidere Touristic
Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/boulevard al abdali,
P.O.Box: 300, 11822

عمان/بوليفارد العبدلي  ،ص.ب,٣٠٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢٢ -٣٠٠المدينة/الشارع

عمان/البيادر

رقم العالمة التجارية

١٧١٧٠١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

31/08/2020

Date of

43

Applicant for
P.O.Box 300 -11822 city/street amman/al
Correspondence
bayader
Trademark
171701
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب:

01/11/2020

اسم طالب التسجيل:

سكايالين للمطاعم السياحيه

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

االردن
ذ .م .م
عمان-شارع رافع بن زيد  ،ص.ب١١٨٨٥ ,٨٥٠٨٧٧:

عنوان التبليغ

عمان-شارع رافع بن زيد  ،ص.ب١١٨٨٥ ,٨٥٠٨٧٧:

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٤٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

01/11/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Skyline for tourist
restaurants
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Rafee Bin Zaid, P.O.Box: 850877,
11885

43

Applicant for
Amman- Rafee Bin Zaid, P.O.Box: 850877,
Correspondence
11885
Trademark
171443
Class
43

Goods/Services
food and drink catering
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تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2019

اسم طالب التسجيل:

صالح كساب عياط العيسى

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

االردن
مؤسسة فردية
المفرق -الحي الشرقي  ،ص.ب١١١٨٣ ,٨٣٠٣٣٩:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٣ -٨٣٠٣٣٩المفرق -الحي الشرقي

رقم العالمة التجارية

١٧١٤٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مختيرات تحاليل طبية

اعالن الجريدة الرسمية

04/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Saleh Kassab Ayyat Al
Eesa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address al mafraq /hai al sharqi, P.O.Box: 830339,
11183

44

Applicant for
P.O.Box 830339 -11183 al mafraq /hai al
Correspondence
sharqi
Trademark
171453
Class
44

Goods/Services
medical laboratory analysis
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تاريخ ايداع الطلب:

12/11/2019

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

شركة علي امين وشريكه
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ali Ameen and Partner Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Dahyat Al Rawde, Islamic Bank
Complex, AMMAN, P.O.Box: 961020,
11196

عمان -ضاحية الروضة -مجمع البنك االسالمي  ،عمان ،
ص.ب١١١٩٦ ,٩٦١٠٢٠:
عمان -ضاحية الروضة -مجمع البنك االسالمي  ،عمان ،
ص.ب١١١٩٦ ,٩٦١٠٢٠:
١٧١٥١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العيادات الطبية ,الرعاية الصحية,الجراحة التقويمية

الصنف

12/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

44

Amman-Dahyat Al Rawde, Islamic Bank
Complex, AMMAN, P.O.Box: 961020,
11196
171510
Class
44

Trademark

Goods/Services
Clinic (Medical), Health care,plastic surgery
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171411
Class
44

Goods/Services
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings or animals; agriculture, horticulture and
forestry services; physical therapy services; beauty salon
services; skin care and beauty treatment; massage services;
public baths for hygiene purposes; services of hairdressers,
services of beauty parlours; selection of cosmetics on behalf of
individuals; provision of information and advisory and
consultancy services relating to the use of skin care, beauty
treatment, cosmetic products, pharmaceutical and medical
services via the Internet, by telecommunications devices or
other electronic means; provision of sauna facilities; provision
of solarium and sun deck facilities; body fitness services; fat
eradication services; weight reduction services; hair treatment
services; health care services; make-up services; depilatory
waxing; orthodontic services; physician services provided
online via downloadable software or application software or
non-downloadable software; medical consultation services
provided online via downloadable software or application
software or non-downloadable software; medical assistance;
health counselling; telemedicine services; information and
advisory services relating to personal management of medical
conditions; medical evaluation services; monitoring of patients'
health progress; Consultancy, information and advisory
services relating to health, hygiene and beauty care services.

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان ( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
44

الصنف

١٧١٤١١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ الرعاية الصحية والجمالة للبشر أو الحيوانات؛ خدمات
الزراعة والبستنة والحراجة؛ خدمات العالج الطبيعي؛ خدمات صالون التجميل؛ العناية
بالبشرة والعالج التجميلي؛ خدمات التدليك؛ الحمامات العامة ألغراض النظافة؛ خدمات
مصففي الشعر وصالونات التجميل؛ اختيار مستحضرات التجميل نيابة عن األفراد؛ توفير
المعلومات والخدمات االستشارية واالستشارية المتعلقة باستخدام العناية بالبشرة وعالج
التجميل ومنتجات التجميل واألدوية والخدمات الطبية عبر اإلنترنت أو عبر أجھزة االتصاالت
أو الوسائل اإللكترونية األخرى؛ توفير مرافق الساونا؛ توفير مقصورة التشمس االصطناعي
ومسطحات التشمس؛ خدمات لياقة الجسم؛ خدمات القضاء على الدھون؛ خدمات إنقاص
الوزن؛ خدمات عالج الشعر؛ خدمات الرعاية الصحية؛ خدمات المكياج؛ إزالة الشعر بالشمع؛
خدمات تقويم األسنان؛ خدمات األطباء المقدمة عبر اإلنترنت من خالل البرامج القابلة للتنزيل
أو البرامج التطبيقية أو البرامج غير القابلة للتنزيل؛ خدمات االستشارات الطبية المقدمة عبر
اإلنترنت عبر برامج قابلة للتنزيل أو برامج تطبيقية أو برامج غير قابلة للتنزيل؛ المساعدة
الطبية؛ اإلرشاد الصحي؛ خدمات الطب عن بعد؛ المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة
باإلدارة الشخصية للحاالت الطبية؛ خدمات التقييم الطبي؛ مراقبة التقدم الصحي للمرضى؛
االستشارات والمعلومات االستشارية المتعلقة بالصحة وخدمات العناية بالجمال واللياقة
الصحية

331

Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171421
Class
44

Goods/Services
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings or animals; agriculture, horticulture and
forestry services; physical therapy services; beauty salon
services; skin care and beauty treatment; massage services;
public baths for hygiene purposes; services of hairdressers,
services of beauty parlours; selection of cosmetics on behalf of
individuals; provision of information and advisory and
consultancy services relating to the use of skin care, beauty
treatment, cosmetic products, pharmaceutical and medical
services via the Internet, by telecommunications devices or
other electronic means; provision of sauna facilities; provision
of solarium and sun deck facilities; body fitness services; fat
eradication services; weight reduction services; hair treatment
services; health care services; make-up services; depilatory
waxing; orthodontic services; physician services provided
online via downloadable software or application software or
non-downloadable software; medical consultation services
provided online via downloadable software or application
software or non-downloadable software; medical assistance;
health counselling; telemedicine services; information and
advisory services relating to personal management of medical
conditions; medical evaluation services; monitoring of patients'
health progress; Consultancy, information and advisory
services relating to health, hygiene and beauty care services. ,

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان ( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
44

الصنف

١٧١٤٢١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ الرعاية الصحية والجمالة للبشر أو الحيوانات؛ خدمات
الزراعة والبستنة والحراجة؛ خدمات العالج الطبيعي؛ خدمات صالون التجميل؛ العناية
بالبشرة والعالج التجميلي؛ خدمات التدليك؛ الحمامات العامة ألغراض النظافة؛ خدمات
مصففي الشعر وصالونات التجميل؛ اختيار مستحضرات التجميل نيابة عن األفراد؛ توفير
المعلومات والخدمات االستشارية واالستشارية المتعلقة باستخدام العناية بالبشرة وعالج
التجميل ومنتجات التجميل واألدوية والخدمات الطبية عبر اإلنترنت أو عبر أجھزة االتصاالت
أو الوسائل اإللكترونية األخرى؛ توفير مرافق الساونا؛ توفير مقصورة التشمس االصطناعي
ومسطحات التشمس؛ خدمات لياقة الجسم؛ خدمات القضاء على الدھون؛ خدمات إنقاص
الوزن؛ خدمات عالج الشعر؛ خدمات الرعاية الصحية؛ خدمات المكياج؛ إزالة الشعر بالشمع؛
خدمات تقويم األسنان؛ خدمات األطباء المقدمة عبر اإلنترنت من خالل البرامج القابلة للتنزيل
أو البرامج التطبيقية أو البرامج غير القابلة للتنزيل؛ خدمات االستشارات الطبية المقدمة عبر
اإلنترنت عبر برامج قابلة للتنزيل أو برامج تطبيقية أو برامج غير قابلة للتنزيل؛ المساعدة
الطبية؛ اإلرشاد الصحي؛ خدمات الطب عن بعد؛ المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة
باإلدارة الشخصية للحاالت الطبية؛ خدمات التقييم الطبي؛ مراقبة التقدم الصحي للمرضى؛
االستشارات والمعلومات االستشارية المتعلقة بالصحة وخدمات العناية بالجمال واللياقة
الصحية

332

Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171424
Class
44

Goods/Services
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings or animals; agriculture, horticulture and
forestry services; physical therapy services; beauty salon
services; skin care and beauty treatment; massage services;
public baths for hygiene purposes; services of hairdressers,
services of beauty parlours; selection of cosmetics on behalf of
individuals; provision of information and advisory and
consultancy services relating to the use of skin care, beauty
treatment, cosmetic products, pharmaceutical and medical
services via the Internet, by telecommunications devices or
other electronic means; provision of sauna facilities; provision
of solarium and sun deck facilities; body fitness services; fat
eradication services; weight reduction services; hair treatment
services; health care services; make-up services; depilatory
waxing; orthodontic services; physician services provided
online via downloadable software or application software or
non-downloadable software; medical consultation services
provided online via downloadable software or application
software or non-downloadable software; medical assistance;
health counselling; telemedicine services; information and
advisory services relating to personal management of medical
conditions; medical evaluation services; monitoring of patients'
health progress; Consultancy, information and advisory
services relating to health, hygiene and beauty care services. ,

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان ( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
44

الصنف

١٧١٤٢٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ الرعاية الصحية والجمالة للبشر أو الحيوانات؛ خدمات
الزراعة والبستنة والحراجة؛ خدمات العالج الطبيعي؛ خدمات صالون التجميل؛ العناية
بالبشرة والعالج التجميلي؛ خدمات التدليك؛ الحمامات العامة ألغراض النظافة؛ خدمات
مصففي الشعر وصالونات التجميل؛ اختيار مستحضرات التجميل نيابة عن األفراد؛ توفير
المعلومات والخدمات االستشارية واالستشارية المتعلقة باستخدام العناية بالبشرة وعالج
التجميل ومنتجات التجميل واألدوية والخدمات الطبية عبر اإلنترنت أو عبر أجھزة االتصاالت
أو الوسائل اإللكترونية األخرى؛ توفير مرافق الساونا؛ توفير مقصورة التشمس االصطناعي
ومسطحات التشمس؛ خدمات لياقة الجسم؛ خدمات القضاء على الدھون؛ خدمات إنقاص
الوزن؛ خدمات عالج الشعر؛ خدمات الرعاية الصحية؛ خدمات المكياج؛ إزالة الشعر بالشمع؛
خدمات تقويم األسنان؛ خدمات األطباء المقدمة عبر اإلنترنت من خالل البرامج القابلة للتنزيل
أو البرامج التطبيقية أو البرامج غير القابلة للتنزيل؛ خدمات االستشارات الطبية المقدمة عبر
اإلنترنت عبر برامج قابلة للتنزيل أو برامج تطبيقية أو برامج غير قابلة للتنزيل؛ المساعدة
الطبية؛ اإلرشاد الصحي؛ خدمات الطب عن بعد؛ المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة
باإلدارة الشخصية للحاالت الطبية؛ خدمات التقييم الطبي؛ مراقبة التقدم الصحي للمرضى؛
االستشارات والمعلومات االستشارية المتعلقة بالصحة وخدمات العناية بالجمال واللياقة
الصحية

333

Date of

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Novartis AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4002 Basel, Switzerland

Goods/Services
Providing health information.

:تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل٤٠٠٢

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171627
Class
44

17/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
44

الصنف

١٧١٦٢٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.توفير المعلومات الصحية

334

Date of

19/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Evonik Operations GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen

Goods/Services
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings or animals; agriculture, horticulture and
forestry services; pharmaceutical services in field of the
manufacture of pharmaceuticals

:تاريخ ايداع الطلب

إيفونيك أوبريشنز جي إم بي إتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 إسين٤٥١٢٨ ١١-١ ريلينغھاوزر شتراسه

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171604
Class
44

19/05/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
44

الصنف

١٧١٦٠٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية بالنظافة والعناية بالجمال لإلنسان والحيوانات؛
خدمات الزراعة والبستنة والحراجة )الغابات(؛ خدمات صيدالنية في مجال صناعة
.المستحضرات الصيدالنية

335

تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

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

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Novartis AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4002 Basel, Switzerland

 ٤٠٠٢بازل ،سويسرا

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧١٦١٧

28/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير المعلومات الطبية المتعلقة بالتصلّب اللويحي؛ الخدمات الطبية المتعلقة بالتص ّلب
اللويحي.
المطالبة بحق خاص على األلوان الواردة بالعالمة وھي األبيض ,األزرق الداكن و األزرق
الفاتح

Applicant for
Correspondence

44

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171617
Class
44

Trademark

Goods/Services
;Providing medical information relating to multiple sclerosis
medical services relating to multiple sclerosis.
Right to claim the colors white, dark blue and light blue

336

Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Bordeaux Beauty
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Mecca Street- Building number 5third floor, P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
Correspondence
Trademark

Fendi Ahmad Ali Al Fauri P.O.Box 4888 11953 Amman- 165 Mecca Street- Second
Floor
171523
Class
44

Goods/Services
beauty salon services, hairdressing, massage, manicuring

17/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بوردو للتجميل

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٤٨٨٨:ب. ص، ٣/ ط- ٥  بناية رقم، عمان شارع مكة
١١٩٥٣
 الطابق الثاني- شارع مكة١٦٥- عمان١١٩٥٣ -٤٨٨٨ ب.ص
44

الصنف

١٧١٥٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العناية بأظافر اليدين, التدليك, تصفيف الشعر,خدمات صالونات التجميل

337

تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2020

اسم طالب التسجيل:

بيغيني ) بيجينغ( كو ،.ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

BEIGENE (BEIJING) CO.,
LTD

نمبر ،٣٠ .ساينس بارك رود ،.زھونغ-غوان-كون اليف ساينس
بارك ،شانغبينغ ديستريكت ،بكين ،جمھورية الصين الشعبية
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٦٩٣

24/06/2020

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات العالج عن بعد؛ رعاية صحية؛ خدمات دور النقاھة؛ خدمات صالون التجميل؛ خدمات
العالج؛ خدمات البستنة؛ المساعدة البيطرية؛ اإلرشاد الصحي؛ االستشارات الصيدالنية؛
تأجير المنشآت الصحية.

44

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONGGUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK,
CHANGPING DISTRICT, BEIJING, P.R.
CHINA
Applicant for
 The Right Choice IP P.O.Box 841153Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171693
Class
44

Goods/Services
Telemedicine services; health care; convalescent home
;services; beauty salon services; therapy services; gardening
;veterinary assistance; health counseling; pharmacy advice
rental of sanitary installations.

338

Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171671
Class
44

Goods/Services
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings; hygienic and beauty care for animals;
agriculture services, namely, compost spreading, pest control
services for agriculture, planting, growing, fertilizing, pruning
and picking for agricultural, aquacultural, horticultural and
forestry products; aquaculture services, namely, the cultivation
and breeding of plants or animals in a water environment, pest
control services for aquaculture, insecticide spraying for
aquaculture; horticulture services; horticulture services;
forestry services, namely, pest control for forestry; human
healthcare services; animal healthcare services.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
44
الصنف
١٧١٦٧١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العناية بالنظافة، العناية بالنظافة الشخصية والجمال لإلنسان، خدمات بيطرية،خدمات طبية
 خدمات زراعية تحديدا نشر السماد العضوي وخدمات مكافحة،الشخصية والجمال للحيوان
اآلفات للزراعة واالستنبات والنمو والتسميد وتشذيب وتقليم المنتجات الزراعية واالستنبات
 خدمات االستنبات في الماء تحديدا استنبات وتزاوج،في الماء والبستنة وزراعة الغابات
 خدمات مكافحة اآلفات لالستنبات في الماء ورش،النباتات أو الحيوانات في بيئة مائية
 خدمات زراعة الغابات، خدمات البستنة، خدمات البستنة،مبيدات حشرية للمستنبتات المائية
 خدمات الرعاية، خدمات الرعاية الصحية البشرية،تحديدا مكافحة اآلفات لزراعة الغابات
.الصحية الحيوانية
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171648
Class
44

Goods/Services
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings; hygienic and beauty care for animals;
agriculture services, namely, compost spreading, pest control
services for agriculture, planting, growing, fertilizing, pruning
and picking for agricultural, aquacultural, horticultural and
forestry products; aquaculture services, namely, the cultivation
and breeding of plants or animals in a water environment, pest
control services for aquaculture, insecticide spraying for
aquaculture; horticulture services; horticulture services;
forestry services, namely, pest control for forestry; human
healthcare services; animal healthcare services.
Claiming blue, green and black colors as per the specimen filed
at the Trademark Office

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن٥١٣٧٣ ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
44
الصنف
١٧١٦٤٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العناية بالنظافة، العناية بالنظافة الشخصية والجمال لإلنسان، خدمات بيطرية،خدمات طبية
 خدمات زراعية تحديدا نشر السماد العضوي وخدمات مكافحة،الشخصية والجمال للحيوان
اآلفات للزراعة واالستنبات والنمو والتسميد وتشذيب وتقليم المنتجات الزراعية واالستنبات
 خدمات االستنبات في الماء تحديدا استنبات وتزاوج،في الماء والبستنة وزراعة الغابات
 خدمات مكافحة اآلفات لالستنبات في الماء ورش،النباتات أو الحيوانات في بيئة مائية
 خدمات زراعة الغابات، خدمات البستنة، خدمات البستنة،مبيدات حشرية للمستنبتات المائية
 خدمات الرعاية، خدمات الرعاية الصحية البشرية،تحديدا مكافحة اآلفات لزراعة الغابات
.الصحية الحيوانية

العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل
.العالمات التجارية
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Date of

14/10/2020

14/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

زھيده نايف محمود صالح

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
١١١٨١ ,١١٠:ب. ص،  طريق المطار/ عمان

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

 طريق المطار/  عمان١١١٨١ -١١٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Zahidah Nayef Mahmoud
Saleh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman airport road, P.O.Box: 110, 11181

Applicant for
P.O.Box 110 -11181 amman airport road
Correspondence
Trademark
171377
Class
44

Goods/Services
body skin care treatments facial skin care treatments skin care
salon service leasing of skin care equipment rental of skin care
equipment consultation services facial and body treatment
services health spa services for health and wellness of the body
and spirit incorporating massage facial and body treatment
service and cosmetic body care services slimming body warp
treatment consultancy in the field of body and beauty care
health spa services for health and wellness of the body and
spirit offered at the health resort consultancy provide via
internet in the field of bod and beauty care laser remover pf hair
laser tattoo removal services cosmetic laser treatment of spider
veins cosmetic laser treatment Beauty and health care clinic
services ,dental clinic. Servicesof hair growth
the registration of this trademark does not give owners
exclusive right to use derma laser care separately from the
mark

44

الصنف

١٧١٣٧٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمة صالون العناية بالبشرة تأجير. خدمات تقديم العالج و العناية ببشرة الوجه و الجسم
 خدمات عالج.خدمات االستشارات.  تأجير معدات العناية بالبشرة.معدات العناية بالبشرة
بما في ذلك خدمة التدليك بالليزر. الوجه والجسم خدمات السبا الصحية لصحة الجسم والروح
استشارات عالج.  عالجات الوجه والجسم ومستحضرات التجميل و خدمات العناية بالجسم.
 خدمات السبا الصحية لصحة. سداة الجسم والتنحيف في مجال العناية بالجسم والجمال
الجسم والروح المقدمة في المنتجع الصحي تقدم استشارات عبر اإلنترنت في مجال العناية
 خدمات إزالة الوشم.  عالج نمو والعنايه بالشعر بالليزر. بالجسم والبشره والشعر والتجميل
العالج بالليزر التجميلي لألوردة العنكبوتية العالج بالليزر التجميلي لنمو. بالليزر
خدمات عيادات تجميلية وصحية خدمات عيادات االسنان.الشعر

care derma laser ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال
بمعزل عن العالمة
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171410
Class
45

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ )كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
45

Goods/Services
Legal services; security services for the physical protection of tangible
property and individuals; personal and social services rendered by
others to meet the needs of individuals, namely, personal shopper
services, non-medical personal care services for others in the nature of
planning, organizing, coordinating, arranging and assisting individuals
to perform daily tasks, personal reminder services, personal bodyguard
services, social escorting; on-line social networking services; domain
name registration services; intellectual property consultancy; licensing
of intellectual property; consultancy relating to licensing of intellectual
property; exploitation and licensing of industrial and intellectual
property rights; exploitation and licensing of intellectual property rights
relating to semi-conductors, semi-conductor integrated circuits, semiconductor memory chips, semi-conductor memory controllers, semiconductor memory integrated circuits, semi-conductor processor chips,
semi-conductor processors, microcontrollers, microcontroller units, low
power microcontrollers, circuit chips, computer chips, CPU (central
processing unit), RISC-V computer chips and central processing units,
computer chips and central processing units with instruction set
architecture; licensing of computer chip and central processing unit
platforms; licensing of the use of computer software and computer
programs; licensing of digital data, still images, moving images, audio
and text; creation, compilation and maintenance of a register of domain
names; legal research; legal document preparation services; legal
administration of licences; litigation services; alternative dispute
resolution services; arbitration services; guard and security services;
personal safety services; providing protection (security) services
through electric central stations for intruders, burglar and fire protection
systems; intruder and burglar alarms monitoring services, fire and flood
detecting device and alarm monitoring services; house keeping
services; baggage inspection for security purposes; personal
background investigation services; security services for the protection
of property and individuals; funeral services; rental of apparel; social
work services; dating services; releasing doves for special occasions;
embalming services; Consultancy, information and advisory services
relating to legal services, security services for the physical protection of
tangible property and individuals, personal and social services rendered
by others to meet the needs of individuals.

الصنف

١٧١٤١٠

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات قانونية؛ خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد؛
،الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمھا اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد
 وخدمات الرعاية الشخصية غير الطبية،أي خدمات المتسوقين الشخصية
لآلخرين في طبيعة التخطيط والتنظيم والتنسيق والترتيب ومساعدة األفراد على
، خدمات الحراسة الشخصية،أداء المھام اليومية وخدمات التذكير الشخصية
والمرافقة االجتماعية؛ خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ خدمات تسجيل
اسم النطاق؛ استشارات الملكية الفكرية؛ ترخيص الملكية الفكرية؛ االستشارات
المتعلقة بترخيص الملكية الفكرية؛ استغالل وترخيص حقوق الملكية الصناعية
والفكرية؛ استغالل وترخيص حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأشباه الموصالت
والدارات المتكاملة شبه الموصلة ورقائق الذاكرة شبه الموصلة ووحدات التحكم
في ذاكرة أشباه الموصالت والدارات المتكاملة لذاكرة أشباه الموصالت وشرائح
 وحدات،معالجة أشباه الموصالت ومعالجات أشباه الموصالت والميكروكونترولر
، رقائق كمبيوتر، رقائق دائرية، وحدات تحكم دقيقة منخفضة الطاقة،تحكم دقيقة
 رقائق كمبيوتر ووحدات،(وحدة المعالجة المركزية )وحدة المعالجة المركزية
 رقائق كمبيوتر ووحدات معالجة مركزية مع بنية مجموعة،معالجة مركزية
التعليمات؛ ترخيص شرائح الكمبيوتر ومنصات وحدة المعالجة المركزية؛
ترخيص استخدام برامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر؛ ترخيص البيانات الرقمية
والصور الثابتة والصور المتحركة والصوتية والنصوص؛ إنشاء وتجميع وصيانة
سجل بأسماء النطاقات؛ بحث قانوني؛ خدمات إعداد الوثائق القانونية؛ اإلدارة
القانونية للتراخيص؛ خدمات التقاضي؛ خدمات بديلة لتسوية المنازعات؛ خدمات
التحكيم؛ خدمات الحراسة واألمن؛ خدمات السالمة الشخصية؛ توفير خدمات
الحماية )األمن( من خالل المحطات المركزية الكھربائية للمتطفلين وأنظمة
الحماية ضد السرقة والحرائق؛ خدمات مراقبة أجھزة إنذار الدخيل والسارق
وأجھزة الكشف عن الحرائق والفيضانات وخدمات مراقبة اإلنذار؛ خدمات حفظ
المنزل؛ فحص األمتعة ألغراض أمنية؛ خدمات التحقيق الخلفية الشخصية؛
خدمات األمن لحماية الممتلكات واألفراد؛ خدمات الدفن؛ تأجير المالبس؛ خدمات
العمل االجتماعي؛ خدمات المواعدة؛ إطالق الحمائم للمناسبات الخاصة؛ خدمات
التحنيط؛ االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية فيما يتعلق بالخدمات
 خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد لخدمات، القانونية
"الشخصية واالجتماعية التي يقدمھا اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد

342

Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171422
Class
45

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ )كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
45

Goods/Services
Legal services; security services for the physical protection of
tangible property and individuals; personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals, namely,
personal shopper services, non-medical personal care services for
others in the nature of planning, organizing, coordinating, arranging
and assisting individuals to perform daily tasks, personal reminder
services, personal bodyguard services, social escorting; on-line
social networking services; domain name registration services;
intellectual property consultancy; licensing of intellectual property;
consultancy relating to licensing of intellectual property;
exploitation and licensing of industrial and intellectual property
rights; exploitation and licensing of intellectual property rights
relating to semiconductors, semi-conductor integrated circuits,
semi-conductor memory chips, semi-conductor memory
controllers, semi-conductor memory integrated circuits, semiconductor processor chips, semiconductor processors,
microcontrollers, microcontroller units, low power microcontrollers,
circuit chips, computer chips, CPU (central processing unit), RISCV computer chips and central processing units, computer chips and
central processing units with instruction set architecture; licensing
of computer chip and central processing unit platforms; licensing
of the use of computer software and computer programs; licensing
of digital data, still images, moving images, audio and text;
creation, compilation and maintenance of a register of domain
names; legal research; legal document preparation services; legal
administration of licences; litigation services; alternative dispute
resolution services; arbitration services; guard and security
services; personal safety services; providing protection (security)
services through electric central stations for intruders, burglar and
fire protection systems; intruder and burglar alarms monitoring
services, fire and flood detecting device and alarm monitoring
services; house keeping services; baggage inspection for security
purposes; personal background investigation services; security
services for the protection of property and individuals; funeral
services; rental of apparel; social work services; dating services;
releasing doves for special occasions; embalming services;
consultancy, information and advisory services relating to
Consultancy, information and advisory services relating to legal
services, security services for the physical protection of tangible
property and individuals, personal and social services rendered by
others to meet the needs of individuals.

الصنف

١٧١٤٢٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات قانونية؛ خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد؛ الخدمات
 أي خدمات،الشخصية واالجتماعية التي يقدمھا اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد
 وخدمات الرعاية الشخصية غير الطبية لآلخرين في طبيعة،المتسوقين الشخصية
التخطيط والتنظيم والتنسيق والترتيب ومساعدة األفراد على أداء المھام اليومية
 والمرافقة االجتماعية؛ خدمات، خدمات الحراسة الشخصية،وخدمات التذكير الشخصية
التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ خدمات تسجيل اسم النطاق؛ استشارات الملكية
الفكرية؛ ترخيص الملكية الفكرية؛ االستشارات المتعلقة بترخيص الملكية الفكرية؛
استغالل وترخيص حقوق الملكية الصناعية والفكرية؛ استغالل وترخيص حقوق الملكية
الفكرية المتعلقة بأشباه الموصالت والدارات المتكاملة شبه الموصلة ورقائق الذاكرة
شبه الموصلة ووحدات التحكم في ذاكرة أشباه الموصالت والدارات المتكاملة لذاكرة
أشباه الموصالت وشرائح معالجة أشباه الموصالت ومعالجات أشباه الموصالت
 رقائق، وحدات تحكم دقيقة منخفضة الطاقة، وحدات تحكم دقيقة،والميكروكونترولر
 رقائق،( وحدة المعالجة المركزية )وحدة المعالجة المركزية، رقائق كمبيوتر،دائرية
 رقائق كمبيوتر ووحدات معالجة مركزية مع بنية،كمبيوتر ووحدات معالجة مركزية
مجموعة التعليمات؛ ترخيص شرائح الكمبيوتر ومنصات وحدة المعالجة المركزية؛
ترخيص استخدام برامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر؛ ترخيص البيانات الرقمية والصور
الثابتة والصور المتحركة والصوتية والنصوص؛ إنشاء وتجميع وصيانة سجل بأسماء
النطاقات؛ بحث قانوني؛ خدمات إعداد الوثائق القانونية؛ اإلدارة القانونية للتراخيص؛
خدمات التقاضي؛ خدمات بديلة لتسوية المنازعات؛ خدمات التحكيم؛ خدمات الحراسة
واألمن؛ خدمات السالمة الشخصية؛ توفير خدمات الحماية )األمن( من خالل المحطات
المركزية الكھربائية للمتطفلين وأنظمة الحماية ضد السرقة والحرائق؛ خدمات مراقبة
أجھزة إنذار الدخيل والسارق وأجھزة الكشف عن الحرائق والفيضانات وخدمات مراقبة
اإلنذار؛ خدمات حفظ المنزل؛ فحص األمتعة ألغراض أمنية؛ خدمات التحقيق الخلفية
الشخصية؛ خدمات األمن لحماية الممتلكات واألفراد؛ خدمات الدفن؛ تأجير المالبس؛
خدمات العمل االجتماعي؛ خدمات المواعدة؛ إطالق الحمائم للمناسبات الخاصة؛ خدمات
 االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية فيما يتعلق بالخدمات القانونية، التحنيط
 خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد لخدمات الشخصية،
واالجتماعية التي يقدمھا اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد

343

Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

DingTalk Holding
(Cayman) Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171413
Class
45

05/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

دنجتوك ھولدينغ ) كايمان( ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، غراند بافيليون٣١١١٩ .ب. ص،فيسترا )كايمان( ليمتد
 كيه، غراند كايمان، ويست باي رود٨٠٢ ،ھيبيسكوس واي
 جزر كايمان١٢٠٥ - ١واي
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
45

Goods/Services
Legal services; security services for the physical protection of
tangible property and individuals; personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals, namely,
personal shopper services, non-medical personal care services for
others in the nature of planning, organizing, coordinating, arranging
and assisting individuals to perform daily tasks, personal reminder
services, personal bodyguard services, social escorting; on-line
social networking services; domain name registration services;
intellectual property consultancy; licensing of intellectual property;
consultancy relating to licensing of intellectual property; exploitation
and licensing of industrial and intellectual property rights;
exploitation and licensing of intellectual property rights relating to
semiconductors, semi-conductor integrated circuits, semi-conductor
memory chips, semi-conductor memory controllers, semi-conductor
memory integrated circuits, semi-conductor processor chips,
semiconductor processors, microcontrollers, microcontroller units,
low power microcontrollers, circuit chips, computer chips, CPU
(central processing unit), RISC-V computer chips and central
processing units, computer chips and central processing units with
instruction set architecture; licensing of computer chip and central
processing unit platforms; licensing of the use of computer software
and computer programs; licensing of digital data, still images,
moving images, audio and text; creation, compilation and
maintenance of a register of domain names; legal research; legal
document preparation services; legal administration of licences;
litigation services; alternative dispute resolution services; arbitration
services; guard and security services; personal safety services;
providing protection (security) services through electric central
stations for intruders, burglar and fire protection systems; intruder
and burglar alarms monitoring services, fire and flood detecting
device and alarm monitoring services; house keeping services;
baggage inspection for security purposes; personal background
investigation services; security services for the protection of
property and individuals; funeral services; rental of apparel; social
work services; dating services; releasing doves for special
occasions; embalming services; consultancy, information and
advisory services relating to Consultancy, information and advisory
services relating to legal services, security services for the physical
protection of tangible property and individuals, personal and social
services rendered by others to meet the needs of individuals.

الصنف

١٧١٤١٣

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات قانونية؛ خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد؛ الخدمات
 أي خدمات،الشخصية واالجتماعية التي يقدمھا اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد
 وخدمات الرعاية الشخصية غير الطبية لآلخرين في طبيعة،المتسوقين الشخصية
التخطيط والتنظيم والتنسيق والترتيب ومساعدة األفراد على أداء المھام اليومية
 والمرافقة االجتماعية؛، خدمات الحراسة الشخصية،وخدمات التذكير الشخصية
خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ خدمات تسجيل اسم النطاق؛ استشارات
الملكية الفكرية؛ ترخيص الملكية الفكرية؛ االستشارات المتعلقة بترخيص الملكية
الفكرية؛ استغالل وترخيص حقوق الملكية الصناعية والفكرية؛ استغالل وترخيص
حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأشباه الموصالت والدارات المتكاملة شبه الموصلة
ورقائق الذاكرة شبه الموصلة ووحدات التحكم في ذاكرة أشباه الموصالت والدارات
المتكاملة لذاكرة أشباه الموصالت وشرائح معالجة أشباه الموصالت ومعالجات أشباه
 وحدات تحكم دقيقة منخفضة، وحدات تحكم دقيقة،الموصالت والميكروكونترولر
 وحدة المعالجة المركزية )وحدة المعالجة، رقائق كمبيوتر، رقائق دائرية،الطاقة
 رقائق كمبيوتر ووحدات معالجة، رقائق كمبيوتر ووحدات معالجة مركزية،(المركزية
مركزية مع بنية مجموعة التعليمات؛ ترخيص شرائح الكمبيوتر ومنصات وحدة
المعالجة المركزية؛ ترخيص استخدام برامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر؛ ترخيص
البيانات الرقمية والصور الثابتة والصور المتحركة والصوتية والنصوص؛ إنشاء
وتجميع وصيانة سجل بأسماء النطاقات؛ بحث قانوني؛ خدمات إعداد الوثائق
القانونية؛ اإلدارة القانونية للتراخيص؛ خدمات التقاضي؛ خدمات بديلة لتسوية
المنازعات؛ خدمات التحكيم؛ خدمات الحراسة واألمن؛ خدمات السالمة الشخصية؛
توفير خدمات الحماية )األمن( من خالل المحطات المركزية الكھربائية للمتطفلين
وأنظمة الحماية ضد السرقة والحرائق؛ خدمات مراقبة أجھزة إنذار الدخيل والسارق
وأجھزة الكشف عن الحرائق والفيضانات وخدمات مراقبة اإلنذار؛ خدمات حفظ
المنزل؛ فحص األمتعة ألغراض أمنية؛ خدمات التحقيق الخلفية الشخصية؛ خدمات
األمن لحماية الممتلكات واألفراد؛ خدمات الدفن؛ تأجير المالبس؛ خدمات العمل
، االجتماعي؛ خدمات المواعدة؛ إطالق الحمائم للمناسبات الخاصة؛ خدمات التحنيط
، االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية فيما يتعلق بالخدمات القانونية
خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد لخدمات الشخصية
واالجتماعية التي يقدمھا اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد
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Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alibaba Group Holding
Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
171403
Class
45

06/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

علي بابا غروب ھولدينغ ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

، جورج تاون،٨٤٧ .ب. ص، وان كابيتال باليس،فورث فلور
 جزر كايمان،غراند كايمان
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
45

Goods/Services
Legal services; security services for the physical protection of
tangible property and individuals; personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals, namely,
personal shopper services, non-medical personal care services for
others in the nature of planning, organizing, coordinating, arranging
and assisting individuals to perform daily tasks, personal reminder
services, personal bodyguard services, social escorting; on-line
social networking services; domain name registration services;
intellectual property consultancy; licensing of intellectual property;
consultancy relating to licensing of intellectual property;
exploitation and licensing of industrial and intellectual property
rights; exploitation and licensing of intellectual property rights
relating to semi-conductors, semi-conductor integrated circuits,
semi-conductor memory chips, semi-conductor memory
controllers, semi-conductor memory integrated circuits, semiconductor processor chips, semi-conductor processors,
microcontrollers, microcontroller units, low power microcontrollers,
circuit chips, computer chips, CPU (central processing unit), RISCV computer chips and central processing units, computer chips and
central processing units with instruction set architecture; licensing
of computer chip and central processing unit platforms; licensing
of the use of computer software and computer programs; licensing
of digital data, still images, moving images, audio and text;
creation, compilation and maintenance of a register of domain
names; legal research; legal document preparation services; legal
administration of licences; litigation services; alternative dispute
resolution services; arbitration services; guard and security
services; personal safety services; providing protection (security)
services through electric central stations for intruders, burglar and
fire protection systems; intruder and burglar alarms monitoring
services, fire and flood detecting device and alarm monitoring
services; house keeping services; baggage inspection for security
purposes; personal background investigation services; security
services for the protection of property and individuals; funeral
services; rental of apparel; social work services; dating services;
releasing doves for special occasions; embalming services;
consultancy, information and advisory services relating to the
aforesaid services.
the registration of this trademark does not give owners exclusive
right to use (cloud) separately from the mark

الصنف

١٧١٤٠٣

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات قانونية؛ خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد؛ الخدمات
 وھي خدمات،الشخصية واالجتماعية التي يقدمھا اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد
 وخدمات الرعاية الشخصية غير الطبية لآلخرين في طبيعة،المتسوق الشخصي
التخطيط والتنظيم والتنسيق والترتيب ومساعدة األفراد على أداء المھام اليومية
 المرافقة االجتماعية؛ خدمات، خدمات الحراسة الشخصية،وخدمات التذكير الشخصية
الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت؛ خدمات تسجيل اسم النطاق؛ استشارات الملكية
الفكرية؛ ترخيص الملكية الفكرية؛ االستشارات المتعلقة بترخيص الملكية الفكرية؛
استغالل وترخيص حقوق الملكية الصناعية والفكرية؛ استغالل وترخيص حقوق الملكية
الفكرية المتعلقة بشبه الموصالت والدارات المتكاملة شبه الموصالت وشرائح الذاكرة
شبه الموصالت ووحدات التحكم في الذاكرة شبه الموصالت والدارات المتكاملة للذاكرة
شبه الموصالت وشرائح المعالج شبه الموصل والمعالجات شبه الموصالت وأجھزة
 رقائق، وحدات التحكم الدقيقة منخفضة الطاقة، وحدات التحكم الدقيقة،التحكم الدقيقة
 رقائق،( وحدة المعالجة المركزية )وحدة المعالجة المركزية، رقائق الكمبيوتر،الدارات
 رقائق الكمبيوتر ووحدات المعالجة،في ووحدات المعالجة المركزية-الكمبيوتر ريسك
المركزية مع بنية مجموعة التعليمات؛ ترخيص شرائح الكمبيوتر ومنصات وحدات
المعالجة المركزية؛ الترخيص باستخدام برامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر؛ ترخيص
البيانات الرقمية والصور الثابتة والصور المتحركة والصوت والنص؛ إنشاء وتجميع
وصيانة سجل بأسماء الحقول؛ بحث قانوني؛ خدمات إعداد الوثائق القانونية؛ اإلدارة
القانونية للتراخيص؛ خدمات التقاضي؛ خدمات بديلة لتسوية المنازعات؛ خدمات
التحكيم؛ خدمات الحراسة واألمن؛ خدمات السالمة الشخصية؛ توفير خدمات الحماية
)األمن( من خالل المحطات المركزية الكھربائية للمتسللين وأنظمة السرقة وأنظمة
 وجھاز الكشف عن،الحماية من الحرائق؛ خدمات رصد اإلنذارات الدخيلة والسرقة
الحرائق والفيضانات وخدمات رصد اإلنذار؛ خدمات التدبير المنزلي؛ فحص األمتعة
ألغراض أمنية؛ خدمات التحقيق في الخلفية الشخصية؛ خدمات األمن لحماية الممتلكات
واألفراد؛ خدمات الدفن؛ تأجير المالبس؛ خدمات العمل االجتماعي؛ خدمات المواعدة؛
إطالق الحمام للمناسبات الخاصة؛ خدمات التحنيط؛ االستشارات والمعلومات والخدمات
.االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة

( بمعزل عنcloud) ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال
العالمة

345

Date of

18/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Class

:تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل٢٠٠٠ ،٣ كواي جونرينود

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

170437

18/12/2019

34

١١١٨٤ -٨٤٠٥٥٣ ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
34

الصنف

١٧٠٤٣٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ILUMA
Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic cigarette
atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic cigarette
holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
lighters, Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes, Chemical
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette
cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes, Smokers'
mouthpieces for electronic cigarettes, devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخام أو المص ّنع؛،المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجھزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
، تبغ ماكينات اللف اليدوية، السيجار الرفيع، والسجائر، بما في ذلك السيجار،منتجات التبغ
 السجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛، تبغ السعوط، تبغ المضغ،تبغ الغليون
 بما في ذلك ورق وأنابيب،السعوط؛ بدائل التبغ )لغير األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين
 أدوات الجيب للف، الغاليين، علب ومنافض السجائر، علب التبغ، فالتر السجائر، السجائر
 أجھزة،  منتجات التبغ التي يتم تسخينھا، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
إلكترونية وقطعھا لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجھزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجھزة اإللكترونية
 منتجات التبغ، الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ وأجھزة التبخير بالفم للمدخنين
وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية
وإكسسوارات السجائر اإللكترونية والعلب للسجائر اإللكترونية وخراطيش للسجائر
اإللكترونية وبخاخات السجائر اإللكترونية ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر
 بخالف،اإللكترونية وشرائط السجائر اإللكترونية ووالعات السجائر اإللكترونية والمنكھات
 لالستخدام في السجائر اإللكترونية والسائل للسجائر اإللكترونية والنكھات،الزيوت العطري
الكيميائية على شكل سائل تستخدم إلعادة تعبئة خراطيش السجائر اإللكترونية ومجموعات
 األجھزة إلطفاء،تدخين للسجائر اإللكترونية وقطع الفم للمدخنين للسجائر اإللكترونية
السجائر المسخنة والسيجار باإلضافة إلى أعواد التبغ المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية
القابلة إلعادة الشحن

