اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة http://www.mit.gov.jo :

عمان:الخميس  ٩جمادي االولى سنة ١٤٤٢ھـ .الموافق  ٢٤كانون االول سنة ٢٠٢٠م

رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ٧١٨:

اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻓﻬرس اﻟﻌدد
رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻣوﺿوع

٣٤٠-٣

طﻠﺑﺎت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ
رﻗم ااﻟﻌدد)(٧١٨
ﻣن رﻗم١٧٢٠٢٤-١٧١٧٠٦ :
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تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ايجينسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دي ال أوال

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٨٢رو دي كورسيل  ٧٥٠٠٨باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
1
الصنف
١٧١٩٠٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستخلصات نباتية لالستخدام في صنع مستحضرات التجميل ،مواد خام ]كيميائية[ لصياغة
مستحضرات التجميل ،مستخلصات األعشاب بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في صناعة
مستحضرات التجميل ،مستخلصات نباتية بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في صناعة
مستحضرات التجميل.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBH :
رقم االدعاء١٢٨٥٤١ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠٣/٠٤ :

28/06/2020

```````````Date
of

Applicant Name:

Agence Française pour le
Développement d’Al Ula
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 82 rue de Courcelles 75008 Paris, France

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171906
Class
1

Trademark

Goods/Services
Botanical extracts for use in making cosmetics; Raw materials
[chemical] for the formulation of cosmetic products; Herb
extracts, other than essential oils, for use in the manufacture of
cosmetics; Plant extracts, other than essential oils, for use in
the manufacture of cosmetics.
Priority claim: Claim Country: BH
Claim No.: 128541
Claim Date: 04/03/2020
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

عيسى ابراھيم محمد حسونة

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان-االردن  ،ص.ب١١١١٨ ,٦٣٠٦٠٦:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٦٣٠٦٠٦عمان-االردن

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٤٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدھانات

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

Date of

Applicant Name:

eisaa iibrahim muhamad
hasuna
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/jordan, P.O.Box: 630606, 11118

الصنف

2

Applicant for
P.O.Box 630606 -11118 amman/jordan
Correspondence
Trademark
171948
Class
2

Goods/Services
Paints
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26/05/2019

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2019

اسم طالب التسجيل:

swisscorner for hygienic
شركة الركن السويسري لصناعة الورق الصحي و االصباغ و المنظفات
& PAPER paints
DETERGENTS
Nationality
: JORDAN
االردن
Applicant Type
Limited Liability Company
ذ .م .م
Applicant Career
Applicant Address alhasan industry , P.O.Box: 1109, 21110
اربد -مدينة الحسن الصناعية  ،ص.ب٢١١١٠ ,١١٠٩:

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ص.ب  ٢١١١٠ -١١٠٩اربد -مدينة الحسن الصناعية
١٧١٧٧٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات

الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 1109 -21110 alhasan industry
Correspondence
Trademark
171775
Class
3

Goods/Services
detergents
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Date of

21/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Blue Ocean Co. For
Manufacturing Detergents
and Disinfectants
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Alqastal, Amman, P.O.Box: 8407911,
11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
171972
Class
3

Goods/Services
Cleaning preparation and moisturizing the skin, cleaning
preparation and refining and sterilizing clear and remove
grease, abrasive preparation. Soap, perfumers, essential oils,
beauty masks, shaving preparations, creams, cosmetics, skin
moisturizers, hair lotion, body and hair care preparations,
makeup and toiletries, dentifrices

21/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

المحيط االزرق لصناعة المنظفات والمطھرات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١١٨١ ,٨٤٠٧٩١١:ب. ص،  عمان,القسطل

-٧٧٨٠ ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل٧١ ١١١١٨
عمان
3
الصنف
١٧١٩٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات تنظيف وصقل و تعقيم الجلي و ازالة، مستحضرات تنظيف وترطيب الجلد
 صابون و عطور و زيوت عطرية وأقنعة تجميل و مستحضرات،الشحم و مستحضرات كشط
مستحضرات, ( غسول)لوشن،  كريمات و مستحضرات تجميل و مرطبات للجلد، الحالقة
.  مواد تواليت و منظفات أسنان,  مكياج, عناية للشعر و الجسم

7

Date of

27/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Baqat Al Arkan Trading
Establishment
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Riyadh, Alquds, Saudi Arabia

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171912
Class
3

Goods/Services
Substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils;
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Claiming Colors brown, green, yellow and black as per the
specimen filed at the Trademark Office
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (ARGAN) if used separately from
the Mark.

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مؤسسة باقة األركان التجارية

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 المملكة العربية السعودية، القدس،الرياض

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
١٧١٩١٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط،مستحضرات تستعمل في غسل وكي المالبس
. منظفات اسنان، غسول )لوشن( للشعر، مستحضرات تجميل، زيوت عطرية، عطور،صابون
العالمة محددة بااللوان البني واالخضر واالصفر واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل
.العالمات التجارية
( إذاARGAN) ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

يو إيه إس فارماسيوتيكالز بي تي واي ليمتد

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

استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٥كانسديل بليس ،كاسيل ھيل ،ان اس دبليو  ،٢١٥٤استراليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
3
الصنف
١٧١٩١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غسوالت )لوشن( العناية بالبشرة ،كريمات العناية بالبشرة ،قطع الصابون ،كريمات تبييض
البشرة ،غسوالت )لوشن( تبييض البشرة ،شامبو ضد القشرة ،غسوالت )لوشن( الشعر،
الشامبوھات ،ملطفات الشعر.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:

UAS Pharmaceuticals Pty
Ltd
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154,
Australia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171911
Class
3

Trademark

Goods/Services
Skincare lotions; Skincare cream; bar soap; skin whitening
cream; skin whitening lotions; Anti-Dandruff shampoo; Hair
lotions; shampoos; hair conditioners.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

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

شركة مورفى،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Morphe,LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address city/street: 10303Norris
Avenue,pacoima,california91331,United
states

مدينة/الشارع ١٠٣٠٣ :جادة
نوريس،باكواما،كاليفورنيا،٩١٣٣١الواليات المنحددة
عمان شارع وصفي التل ص.ب ١١١٩٠ -٩٢٨٤١٣
١٧١٧٤٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل؛ ظالل العيون؛ بودرة الوجه؛ ميك أب؛ بودرة مكياج؛ مستحضرات
العناية بالجسم والبشرة  ،تحديدا المرطبات،الكريمات،الھالم  ،زيوت تجميلية،زيوت
عطرية،مزيالت المكياج  ،المقشرات ،بخاخات الوجه الموضعية لالستخدام التجميلي ،زيوت
الوجه ،امصال التجميل  ،مستحضرات العناية بالشفاه غير الطبية  ،كريمات العين ,أقنعة
الوجه ،والصبغة ؛ االستعدادات للعناية بالشمس؛ مزيالت الروائح لالستخدام الشخصي؛
مستحضرات العناية بالشعر

08/06/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 928413 -11190 Amman Wasfi Al
Correspondence
Tal St
Trademark
171745
Class
3

Goods/Services
Cosmetics; eyeshadow; face powder; make-up; make-up
powder; body and skin care preparations, namely, moisturizers,
creams, gels, cosmetic oils, armoatic oils cleansers, makeup
removers, exfoliators, topical facial sprays for cosmetic use,
face oils, beauty serums, non- medicated lip care preparations,
;eye creams, facial masks, toners; sun care preparations
deodorants for personal use; hair care preparations
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

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

فارفيتال اس ال
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سي/زوازنبار  ،٢٧-٢٥بول .اند .اوجالديتكسو٢٠١٨٠ ،
اويارتزن )جيبوزكوا(  -اسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
3
الصنف
١٧١٨١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات العطور والخالصات والغسوالت )لوشن( ومنتجات التجميل وخاصة منتجات تفتيح
الشعر على شكل غسوالت )لوشن( أو مساحيق.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الرمادي والبرتقالي.

18/06/2020

Date of

Applicant Name:
FARVITAL SL
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address C/Zuaznabar 25-27, Pol. Ind. Ugaldetxo,
20180 Oiartzun (Gipuzkoa) – SPAIN
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171812
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumery products, essences, lotions, beauty products and
especially products for lightening hair, in the form of lotions or
powders.
Special condition: Claiming grey and orange colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ايجينسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دي ال أوال

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٨٢رو دي كورسيل  ٧٥٠٠٨باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
3
الصنف
١٧١٩٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور ،العطريات ،مستخلصات عشبية ألغراض تجميلية ،الزيوت العطرية ،مستحضرات
التجميل ،زيوت ألغراض التجميل ،غسوالت )لوشن( ألغراض التجميل ،كريمات تجميلية،
ماء عطري ،ماء تواليت )شكل خفيف أو مخفف من العطر( ،مزيالت العرق لالستخدام
الشخصي ،صابون ،العطريات للروائح العطرية ،البخور ،مزيل العرق للبشر أو للحيوانات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBH :
رقم االدعاء١٢٨٥٤٣ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠٣/٠٤ :

28/06/2020

Date of

Applicant Name:

Agence Française pour le
Développement d’Al Ula
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 82 rue de Courcelles 75008 Paris, France

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171904
Class
3

Trademark

Goods/Services
;Perfumes; perfumery; herbal extracts for cosmetic purposes
essential oils; cosmetics; oils for cosmetic purposes; lotions
for cosmetic purposes; cosmetic creams; eau de parfum; toilet
water; deodorants for personal use; soap; aromatics for
fragrances; Incense; Deodorants for human beings or for
animals.
Priority claim: Claim Country: BH
Claim No.: 128543
Claim Date: 04/03/2020
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تاريخ ايداع الطلب:

22/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ايمان سمير مصباح ابو عيشه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١١٩١

اعالن الجريدة الرسمية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل

Applicant Name:

Eman Samer Misbah Abu
Aisheh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
Aqaba/Seventh Area, P.O.Box: 9911,
11191

العقبه/المنطقة السابعه  ،ص.ب,٩٩١١:

ص.ب  ١١١٩١ -٩٩١١المدينة/الشارع
السابعه
١٧١٨١٦

22/07/2020

Date of

العقبه/المنطقة
الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 9911 -11191 Aqaba/Seventh
Correspondence
Area
Trademark
171816
Class
3

Goods/Services
cosmetics
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عالنار لتصميم وادارة المواقع االلكترونية

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:

Aalnar company for the
design and management
of websites
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/sport city cycle,
P.O.Box: 2503, 11821

المدينة/الشارع عمان/دوار المدينة الرياضية ،
ص.ب١١٨٢١ ,٢٥٠٣:
ص.ب  ١١٨٢١ -٢٥٠٣المدينة/الشارع
المدينة الرياضية
١٧١٩٥٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل

عمان/دوار
الصنف

28/07/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 2503 -11821 city/street
Correspondence
amman/sport city cycle
Trademark
171959
Class
3

Goods/Services
Cosmatics
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Date of

29/07/2020

29/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

جاز &جو انتيليكتشول بروبرتي ھولدينجز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Gaz & Jo Intellectual
Property Holdings Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 4, Queripel House, 1 Duke of York
Square, London, SW3 4LY United
Kingdom
Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
171710
Class
3

Goods/Services
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; Aftershave; after shave balms, lotions and gels;
air fragrancing preparations; antiperspirants; antistatic
preparations for household purposes; antistatic dryer sheets;
aromatherapy oils, lotions, creams and gels; bath and shower
preparations, oils, lotions, creams, foams and gels; beauty
creams, gels, lotions, serums, masks and foams; bleaching
preparations for household use; bleaching preparations for
laundry; face and body creams, lotions, gels, serums, masks
and foams; body scrubs; fragrancing preparations; shampoos
and conditioners for the hair; degreasing preparations for
household purposes; detergents; dishwashing preparations;
fabric softeners and conditioners; floor cleaning preparations;
hair care preparations; fragrances for the hair; hair care creams,
lotions, gels, liquids; hair pomades; household fragrances;
impregnated cloths and wipes; laundry preparations; polishes;
pot pourri; reed diffusers and refills for reed diffusers; scented
fabric refresher sprays; sachets for perfuming linen; scented
room sprays; skin care preparations.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3511395
Claim Date: 13/07/2020

، لندن، دوق اوف يورك سكوير١ ، كوريبل ھاوس،٤ سويت
 المملكة المتحدة،ال واي٤ ٣اس دبليو
،  دابوق،  شارع الحجاز/  عمان١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣ ب.ص
٢٧ بناء رقم
3
الصنف
١٧١٧١٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
صابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات تجميل؛ غسول )لوشن( شعر؛ منظفات أسنان؛
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ سوائل ما بعد الحالقة؛ بلسم وغسول )لوشن( وجل
ما بعد الحالقة؛ مستحضرات تعطير الھواء؛ مضادات للعرق؛ مستحضرات مضادة للشواش
(للغايات المنزلية؛ صفائح آالت التجفيف المضادة للشواش؛ زيوت وغسوالت )لوشن
وكريمات وجل العالج بالعطور؛ مستحضرات وزيوت وغسوالت )لوشن( وكريمات ورغوة
وجل الحمام واالستحمام؛ كريمات وجل وغسول )لوشن( وأمصال وأقنعة ورغوة الجمال؛
مستحضرات قاصرة لالستخدامات المنزلية؛ مستحضرات قاصرة لغسيل المالبس؛ كريمات
وغسول )لوشن( وجل وأمصال وأقنعة ورغوة للوجه والجسم؛ مقشرات للجسم؛
مستحضرات تعطير؛ شامبو وبلسم للشعر؛ مستحضرات إزالة الشحوم لألغراض المنزلية؛
منظفات؛ مستحضرات غسيل األطباق؛ منعمات ومعطرات األقمشة؛ مستحضرات تنظيف
األرضيات؛ مستحضرات العناية بالشعر؛ روائح طيبة للشعر؛ كريمات وغسول )لوشن( وجل
وسوائل العناية بالشعر؛ مراھم للشعر؛ روائح طيبة للمنزل؛ قطع قماش ومناديل للمسح
مشربة؛ مستحضرات غسل المالبس؛ ملمعات؛ مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة؛
أعواد نشر الروائح الطيبة وعبوات إعادة تعبئة لسوائل أعواد نشر الروائح الطيبة؛ رذاذ
)سبراي( معطر ومنعش لألقمشة؛ أكياس لتعطير البياضات؛ رذاذ )سبراي( معطر للغرف؛
.مستحضرات العناية بالبشرة

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٣٥١١٣٩٥ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠٧/١٣ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

03/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نورجين لتجارة مواد التجميل

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

االردن
ذ .م .م
عمان/الجبيھه  ،ص.ب١١٩٤٧ ,٣٠٥:

عنوان التبليغ

عمان /العبدلي ص.ب ١١٩٤٧ -٣٠٥

رقم العالمة التجارية

١٧١٧٧١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل

اعالن الجريدة الرسمية

03/09/2020

Date of

Applicant Name:

Nouragen for Cosmetics
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Al Jobiha, P.O.Box: 305, 11947

الصنف

3

Applicant for
amman /alabdali P.O.Box 305 -11947
Correspondence
Trademark
171771
Class
3

Goods/Services
cosmetics
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تاريخ ايداع الطلب:

01/11/2020

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

عمر وعلي القطان
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Omar and Ali Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Jordan, P.O.Box: 425121, 11140

عمان  -المملكة االردنية الھاشمية  ،ص.ب,٤٢٥١٢١:
١١١٤٠
ص.ب  ١١١٤٠ -٤٢٥١٢١عمان  -المملكة االردنية
الھاشمية
الصنف
١٧١٩٦٠

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

01/11/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 425121 -11140 Amman - Jordan
Correspondence
Trademark
171960
Class
3

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

01/11/2020

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

عمر وعلي القطان
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Omar and Ali Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Jordan, P.O.Box: 425121, 11140

عمان  -المملكة االردنية الھاشمية  ،ص.ب,٤٢٥١٢١:
١١١٤٠
ص.ب  ١١١٤٠ -٤٢٥١٢١عمان  -المملكة االردنية
الھاشمية
الصنف
١٧٢٠٠٢

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

01/11/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 425121 -11140 Amman - Jordan
Correspondence
Trademark
172002
Class
3

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

04/11/2020

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

روشتا التجارية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/عبدون/ش سعود القاضي/خلف السفاره االمريكيه ،
ص.ب١١٥٩٣ ,٥٠٧٤:
عمان/عبدون/ش سعود القاضي/خلف السفاره االمريكيه ،
ص.ب١١٥٩٣ ,٥٠٧٤:
3
الصنف
١٧١٨٢٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد تجميل
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (beautyبمعزل عن العالمه

04/11/2020

Date of

Applicant Name:
roshta commercial
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman /abdoun, P.O.Box: 5074, 11593

Applicant for
amman /abdoun, P.O.Box: 5074, 11593
Correspondence
Trademark
171828
Class
3

Goods/Services
cosmetics
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (beauty)if used separately from the mark
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Date of

23/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

almueen for marketing
and distribution
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 11111111, 11111

Applicant for
amman, P.O.Box: 11111111, 11111
Correspondence
Trademark
171976
Class
3

Goods/Services
Baby wipes; baby wipes for cosmetic purposes; wipes
impregnated with skincare preparations; tissues impregnated
with cosmetic lotions; tissues impregnated with essential oils,
for cosmetic use; cosmetics; cosmetic creams; cosmetic
preparations; cosmetic soaps; skincare cosmetics; perfumery
for cosmetics; nail polish; polishing preparations; nail polish
removers; shining preparations [polish]; shoe and boot
polishes; cosmetic preparations for drying nail polish; skin
cleansing and polishing preparations; hair tonic; clarifying
facial tonics; blackhead removal masks; make-up remover;
make-up removing milk; make-up removing lotions; make-up
removing gels; make-up removing creams; nail varnish
removers; wax for removing body hair; cotton pads for
removing make-up; household detergents having disinfectant
properties; bath oils; cosmetic oils; essential oils; face oils; hair
oils; lavender oil; massage oil; massage oils; baby oils
[toiletries]; after-sun oils; bath oil for cosmetic use; nonmedicated oils; perfumed oils for skin care; sun protection oils;
sun-tanning oils; tea tree oil; toilet water containing snake oil;
hair oil.

3

الصنف

23/11/2020

:تاريخ ايداع الطلب

المعين للتسويق والتوزيع

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١١ ,١١١١١١١١:ب. ص، عمان

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

١١١١١ ,١١١١١١١١:ب. ص، عمان

عنوان التبليغ

١٧١٩٧٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مناديل مشربة بمستحضرات العناية.مناديل مبلله لالطفال؛ مناديل اطفال ألغراض التجميل
، بالبشرة ؛ األنسجة المشبعة بمستحضرات التجميل ؛ مناديل مشربة بالزيوت العطرية
لالستخدام التجميلي ؛ مستحضرات التجميل؛ كريمات التجميل مستحضرات التجميل صابون
 طالء.التجميل مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة صناعة العطور لمستحضرات التجميل
 مستحضرات المعة ]البولندية[ ؛ ملمعات.األظافر؛ مستحضرات التلميع مزيالت طالء األظافر
 مستحضرات تنظيف وتلميع.األحذية واألحذية ؛ مستحضرات التجميل لتجفيف طالء األظافر
 مزيل المكياج؛ إزالة.البشرة ؛ منشط الشعر؛ مقويات الوجه أقنعة إزالة الرؤوس السوداء
 مزيل المكياج كريمات إزالة المكياج مزيالت.المكياج الحليب؛ مستحضرات إزالة المكياج
 وسادات قطنية إلزالة المكياج ؛ المنظفات المنزلية. الشمع الزالة شعر الجسم.طالء األظافر
المطھرة ؛ زيوت االستحمام زيوت التجميل الزيوت األساسية؛ زيوت الوجه زيوت الشعر زيت
الالفندر؛ زيت التدليك زيوت التدليك زيوت األطفال ]أدوات النظافة[ ؛ زيوت ما بعد الشمس
 زيوت الحماية. زيوت غير طبية زيوت معطرة للعناية بالبشرة.زيت حمام لالستخدام التجميلي
من الشمس زيوت التسمير زيت شجرة الشاي؛ ماء تواليت يحتوي على زيت ثعبان ؛ زيت
.الشعر

20

Date of

09/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Texol Lubritech FZC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box. 50802, Plot 2B - 12, Hamriyah
Free Zone. Phase 1, Sharjah -United Arab
Emirates.

Goods/Services
Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels (including motor spirit) and
illuminates; candles and wicks for lightings,white oils,
transformer oils, marine oils, petroleum jelly.

:تاريخ ايداع الطلب

ح. م. تيكسول لوبريتيك ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 االمارات العربية المتحدة،( الشارقة٥٠٨٠٢ ) :  ب. ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
171986
Class
4

09/01/2020

١١١٩٠ -٩٢٥٥٠١ ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
٤ مجمع عمان التجاري )الفريد( ط-  العبدلي- االردن-عمان
4

الصنف

١٧١٩٨٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود)بما في
 الزيوت، ذلك وقود المحركات(؛ مواد اضاءة شموع وفتائل لإلناراة؛ شموع وفتائل لالضائة
. بترول ھالمي، زيوت محركات بحرية، زيوت المولدات،البيضاء
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تاريخ ايداع الطلب:

29/07/2020

اسم طالب التسجيل:

جاز &جو انتيليكتشول بروبرتي ھولدينجز ليمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويت  ،٤كوريبل ھاوس ١ ،دوق اوف يورك سكوير ،لندن،
اس دبليو٤ ٣ال واي ،المملكة المتحدة
ص.ب  ١١١٩٣ -٩٣٠٠٩٣عمان  /شارع الحجاز  ،دابوق ،
بناء رقم ٢٧
4
الصنف
١٧١٧١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شموع وفتائل لإلضاءة.

29/07/2020

Date of

Applicant Name:

Gaz & Jo Intellectual
Property Holdings Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 4, Queripel House, 1 Duke of York
Square, London, SW3 4LY United
Kingdom
Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
171711
Class
4

Goods/Services
Candles and wicks for lighting.
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تاريخ ايداع الطلب:

04/12/2019

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

باير كونسيومر كير ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيتر ميريان -اس تي ار ٤٠٥٢ ،٨٤ .بازل ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
5
الصنف
١٧١٨٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أغذية ومواد الحمية المعدة لالستخدام الطبي ،مكمالت الحمية الغذائية للبشر ،مشروبات
الحمية المعدة لالستخدام الطبي.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق الفاتح والنيلي.

04/12/2019

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171896
Class
5

Trademark

Goods/Services
Dietetic food and substances adapted for medical use; dietary
supplements for humans; dietetic beverages adapted for
medical use.
Special condition: Claiming light blue and navy colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/01/2020

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

نيبون سودا كو ،.ليمتد.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١-٢اوھتماتشي -٢تشوم ،تشيودا-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
5
الصنف
١٧١٨٨٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبيدات الفطريات ،المبيدات الحشرية ،مبيدات األعشاب ،مبيدات العث والسوس ،مستحضرات
إلبادة الحشرات والطفيليات الضارة ،مبيدات اآلفات.

08/01/2020

Date of

Applicant Name:
NIPPON SODA CO., LTD.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171887
Class
5

Trademark

Goods/Services
Fungicides; Insecticides; Herbicides; Acaricides; Vermin
destroying preparations; Pesticides.
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Date of

19/01/2020

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
171798
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and kidney diseases.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018148243
Claim Date: 06/11/2019

19/01/2020

: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
5
الصنف
١٧١٧٩٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.مستحضرات طبية لعالج امراض القلب واالوعية الدموية وامراض الكلى
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١٤٨٢٤٣ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٠٦ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

20/01/2020

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
5
الصنف
١٧١٩٢٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات طبية لعالج امراض القلب واالوعية الدموية وامراض الكلى.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء٠١٨١٤٨٢٣٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٠٦ :
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان الفوشي )وردي داكن( والوردي المرجاني.

20/01/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171922
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and kidney diseases.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018148239
Claim Date: 06/11/2019
Special condition: Claiming fuchsia and coral pink colors.
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Date of

20/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Rohto Pharmaceutical
Co., Ltd.

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171721
Class
5

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

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.روھتو فارماسيوتكال كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

،شي- اوساكا،كو- اكونو، تشوم١  تاتسومي نيشاي،١-٨
 اليابان٨٦٦٦-٥٤٤ اوساكا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
5
الصنف
١٧١٧٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية و مستحضرات أخرى للقضاء على الحشرات و الفطريات و األعشاب
 محلول، محاليل للعدسات الالصقة، غسول طبي للعيون، محلول وغسول للعيون،الضارة
 محاليل غسيل و تنظيف و حفظ،تنظيف للعدسات الالصقة يساعد على زيادة الترطيب
 قطرات العين التي يمكن تقطيرھا، غسول العيون لغسل العدسات الالصقة،العدسات الالصقة
 محاليل العدسات الالصقة لغايات التنظيف، المطھرات للعدسات الالصقة،مع العدسات الالصقة
 أشرطة الصقة، ورق زيتي للغايات الطبية، الورق الكاشف للغايات الطبية،و التعقيم و الحفظ
 كمادات العيون لألغراض، كبسوالت فارغة لألدوية، شاش تضميد الجروح،للغايات الطبية
 سراويل، مناشف صحية، سدادات قطنية للحيض، ضمادات الحيض، ضمادات األذن،الطبية
، ضمادات لتضميد الجروح، الصقات الجروح، قطن عالي االمتصاص،داخلية صحية
 مواد العناية، ماسحات قطنية لالغراض الطبية، لبادات الرضاعة الطبعية،ضمادات سائلة
 دقيق لبني، ورق مضاد للعث، ورق إلتقاط الذباب، أغطية الحفاظات، الحفاظات،باألسنان
 مشروبات، مشروبات حمية معدة لغايات طبية، المكمالت الغذائية لالستخدام البشري،للرضع
. نطف للتلقيح الصناعي، مكمالت غذائية للحيوانات، طعام للرضع،للرضع
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Date of

20/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Rohto Pharmaceutical
Co., Ltd.

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171897
Class
5

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

20/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.روھتو فارماسيوتكال كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

،شي- اوساكا،كو- اكونو، تشوم١  تاتسومي نيشاي، ١-٨
 اليابان٨٦٦٦-٥٤٤ اوساكا
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
5
الصنف
١٧١٨٩٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية و مستحضرات أخرى للقضاء على الحشرات و الفطريات و األعشاب
 محلول، محاليل للعدسات الالصقة، غسول طبي للعيون، محلول وغسول للعيون،الضارة
 محاليل غسيل و تنظيف و حفظ،تنظيف للعدسات الالصقة يساعد على زيادة الترطيب
 قطرات العين التي يمكن تقطيرھا، غسول العيون لغسل العدسات الالصقة،العدسات الالصقة
 محاليل العدسات الالصقة لغايات التنظيف، المطھرات للعدسات الالصقة،مع العدسات الالصقة
 أشرطة الصقة، ورق زيتي للغايات الطبية، الورق الكاشف للغايات الطبية،و التعقيم و الحفظ
 كمادات العيون لألغراض، كبسوالت فارغة لألدوية، شاش تضميد الجروح،للغايات الطبية
 سراويل، مناشف صحية، سدادات قطنية للحيض، ضمادات الحيض، ضمادات األذن،الطبية
، ضمادات لتضميد الجروح، الصقات الجروح، قطن عالي االمتصاص،داخلية صحية
 مواد العناية، ماسحات قطنية لالغراض الطبية، لبادات الرضاعة الطبعية،ضمادات سائلة
 دقيق لبني، ورق مضاد للعث، ورق إلتقاط الذباب، أغطية الحفاظات، الحفاظات،باألسنان
 مشروبات، مشروبات حمية معدة لغايات طبية، المكمالت الغذائية لالستخدام البشري،للرضع
. نطف للتلقيح الصناعي، مكمالت غذائية للحيوانات، طعام للرضع،للرضع
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تاريخ ايداع الطلب:

07/05/2020

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

مايوكارديا ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠٠٠سـييرا بوينت باركواي ،بريسـبان ،كاليفورنيا ،٩٤٠٠٥
الواليات المتحدة األمريكية
شركة العالمة الثالثية لالستشارات)ترايمارك (ص.ب -٧٧٨٠
 ٧١ ١١١١٨شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
عمان
5
الصنف
١٧١٩٥٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات القلب واألوعية الدموية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء٦٩٣،١٣٤/٨٨ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/١٤ :

07/05/2020

Date of

Applicant Name:
MyoKardia, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA
94005, USA
Applicant for
Correspondence

)Trimark Consulting Company (Trimark
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
171950
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for prevention and treatment of
cardiovascular diseases and disorders.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/693,134
Claim Date: 14/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

12/05/2020

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

سياتل جينيتيكس ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢١٨٢٣ثيرتيث درايف اس.اي .بوثيل واشنطن ٩٨٠٢١
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
5
الصنف
١٧١٩٢٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان.

12/05/2020

Date of

Applicant Name:
Seattle Genetics, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 21823 30th Drive S.E. Bothell
WASHINGTON 98021 U.S.A.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171923
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.
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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
Pharmaceutical preparations for human use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.

: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
171755
Class
5

17/05/2020

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

الصنف

١٧١٧٥٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وتحديدا المستحضرات الصيدالنية لعالج،المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري
.السرطان
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تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

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
١٧١٧٦٨

17/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري ،وتحديدا المستحضرات الصيدالنية العالجيه في
مجاالت الدم واالعضاء المكونه للدم واالدويه المضاده لتخثر الدم واالدوية المعدة لنظام القلب
واالوعيه الدموية.

Applicant for
Correspondence

5

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171768
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for human use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment in the field of
blood and blood forming organs, antithrombotic agents , and
cardiovascular drugs.
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Date of

04/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for human use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.

: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
171770
Class
5

04/06/2020

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

الصنف

١٧١٧٧٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وتحديدا المستحضرات الصيدالنية لعالج،المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري
.السرطان
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Date of

04/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for human use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.

: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
171756
Class
5

04/06/2020

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

الصنف

١٧١٧٥٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وتحديدا المستحضرات الصيدالنية لعالج،المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري
.السرطان
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2020

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
١٧١٧٢٨

16/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري وتحديداً المستحضرات الصيدالنية العالجية في
مجاالت الدم واألعضاء المكونة للدم واألدوية المضادة لتخثر الدم واالدوية المعدة لنظام القلب
واألوعية الدموية.

Applicant for
Correspondence

5

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171728
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for human use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment in the field of
blood and blood forming organs, antithrombotic agents, and
cardiovascular drugs.

35

Date of

18/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for human use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.

: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
171754
Class
5

18/06/2020

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

الصنف

١٧١٧٥٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وتحديدا المستحضرات الصيدالنية لعالج،المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري
.السرطان
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تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2020

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

فارما مار ،اس.ايه.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PHARMA MAR, S.A.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Poligono Industrial La Mina Norte, Avda.
de los Reyes 1. 28770 - Colmenar Viejo
(Madrid), Espana

بوليونو اندست﷼ ال مينا نورت ،افدا .دي لوس رييس ،١
 - ٢٨٧٧٠كولمينار فييغو )مدريد( ،إسبانيا

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٨٨٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات والمستحضرات الصيدالنية والصيدالنية البيطرية الستخدامھا في عالج األورام.

24/06/2020

Date of

5

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171884
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical and veterinary pharmaceutical products and
preparations for use in oncology.
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تاريخ ايداع الطلب:

24/06/2020

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

فارما مار ،اس.ايه.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PHARMA MAR, S.A.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Poligono Industrial La Mina Norte, Avda.
de los Reyes 1. 28770 - Colmenar Viejo
(Madrid), Espana

بوليونو اندست﷼ ال مينا نورت ،افدا .دي لوس رييس ،١
 - ٢٨٧٧٠كولمينار فييغو )مدريد( ،إسبانيا

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٨٨٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات والمستحضرات الصيدالنية والصيدالنية البيطرية الستخدامھا في عالج األورام.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الفيروزي والفضي واالبيض والخمري.

24/06/2020

Date of

5

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171885
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical and veterinary pharmaceutical products and
preparations for use in oncology.
Special condition: Claiming turquoise, silver, white and
burgundy colors.
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Date of

28/06/2020

Applicant Name:

Agence Française pour le
Développement d’Al Ula
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 82 rue de Courcelles 75008 Paris, France

:تاريخ ايداع الطلب

ايجينسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دي ال أوال

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
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
171905
Class
5

 فرنسا، باريس٧٥٠٠٨  رو دي كورسيل٨٢

Applicant for
Correspondence
Trademark

28/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Pharmaceuticals; pharmaceutical preparations; medicinal
preparations; medicinal herbs; lotions for pharmaceutical
purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions;
Pharmaceuticals and natural remedies; Pharmaceutical creams;
Body creams for pharmaceutical use; Moisturising creams
[pharmaceutical].
Priority claim: Claim Country: BH
Claim No.: 128545
Claim Date: 04/03/2020

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
5

الصنف

١٧١٩٠٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اعشاب طبية؛، المستحضرات الطبية، المستحضرات الصيدالنية،المستحضرات الصيدلية
، األنسجة المشربة بالغسوالت )لوشن( الصيدالنية،غسوالت )لوشن( لألغراض الصيدالنية
، كريمات الجسم لالستخدام الصيدالني، كريمات صيدالنية،العالجات الصيدالنية والطبيعية
.(كريمات مرطبة )مستحضرات صيدلية
BH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٢٨٥٤٥ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠٣/٠٤ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

01/07/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد عبدالغني حسان حسان

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mohammad Abdel Ghani
Hassan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street:Arab street-shafabadran,
P.O.Box: 158, 1193

المدينة/الشارع :شارع العرب-شفا بدران-عمان ،
ص.ب١١٩٣ ,١٥٨:
ص.ب  ١١٩٣ -١٥٨المدينة/الشارع :شارع العرب-شفا
بدران-عمان
الصنف
١٧١٩٣٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اعشاب طبية,اعشاب محضرة لغايات طبيه

01/07/2020

Date of

5

Applicant for
P.O.Box 158 -1193 city/street:Arab streetCorrespondence
shafabadran
Trademark
171930
Class
5

Goods/Services
Herbal madicine; herbal preparation for medical puroposes
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Date of

07/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Genmab A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kalvebod Brygge 43, 1560 Kobenhavn V,
Denmark
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171725
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in humans, namely,
chemotherapeutics and biopharmaceuticals; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of disorders of
the nervous system, the immune system, the cardio-vascular
system, the metabolic system, the respiratory system, the
musculo-skeletal system, and the genitourinary system;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
autoimmune diseases, and inflammatory disorders;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, oncology,
hematology, ophthalmology, gastroenterological disorders, and
tissue and organ transplantology.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018197574
Claim Date: 18/02/2020
Special condition: Claiming yellow and grey colors

07/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس/جينماب ايه
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك، كوبنھاجن في١٥٦٠ ،٤٣ كالفيبود بريجي

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
5
الصنف
١٧١٧٢٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام على البشر وبالتحديد العالج الكيميائي والمستحضرات
 المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات الجھاز العصبي،الصيدالنية الحيوية
والجھاز المناعي والجھاز القلبي الوعائي )األوعية الدموية( والجھاز األيضي والجھاز
 المستحضرات الصيدالنية لعالج،التنفسي والجھاز الھيكلي العضلي والجھاز البولي التناسلي
 المستحضرات الصيدالنية،السرطان وأمراض المناعة الذاتية واالضطرابات االلتھابية
لالستخدام في طب األمراض الجلدية واألورام وأمراض الدم وطب العيون واضطرابات الجھاز
.الھضمي وزراعة األنسجة واألعضاء

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١٩٧٥٧٤ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠٢/١٨ :تاريخ االدعاء
 مع المطالبة باأللوان األصفر والرمادي:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

شركة ازال التجارية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Azal Trading Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206, P.O.Box: 824,
11180

عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى رقم /١٢٩الطابق الثاني
/مكتب  ، ٢٠٦ص.ب١١١٨٠ ,٨٢٤:
ص.ب  ١١١٨٠ -٨٢٤عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى
رقم /١٢٩الطابق الثاني /مكتب ٢٠٦
١٧١٧٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دواء مرض الصرع

الصنف

09/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

P.O.Box 824 -11180
Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206
171791
Class
5

Trademark

Goods/Services
Epilepsy Medication
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

شركة ازال التجارية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Azal Trading Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206, P.O.Box: 824,
11180

عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى رقم /١٢٩الطابق الثاني
/مكتب  ، ٢٠٦ص.ب١١١٨٠ ,٨٢٤:
ص.ب  ١١١٨٠ -٨٢٤عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى
رقم /١٢٩الطابق الثاني /مكتب ٢٠٦
١٧١٧٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المكمالت الغذائية

الصنف

09/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

P.O.Box 824 -11180
Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206
171790
Class
5

Trademark

Goods/Services
FoodSupplement
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

شركة ازال التجارية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Azal Trading Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206, P.O.Box: 824,
11180

عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى رقم /١٢٩الطابق الثاني
/مكتب  ، ٢٠٦ص.ب١١١٨٠ ,٨٢٤:
ص.ب  ١١١٨٠ -٨٢٤عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى
رقم /١٢٩الطابق الثاني /مكتب ٢٠٦
١٧١٧٨٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دواء عالج الصرع

الصنف

09/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

P.O.Box 824 -11180
Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206
171788
Class
5

Trademark

Goods/Services
Epplepsy Medication
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

شركة ازال التجارية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Azal Trading Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206, P.O.Box: 824,
11180

عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى رقم /١٢٩الطابق الثاني
/مكتب  ، ٢٠٦ص.ب١١١٨٠ ,٨٢٤:
ص.ب  ١١١٨٠ -٨٢٤عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى
رقم /١٢٩الطابق الثاني /مكتب ٢٠٦
١٧١٧٨٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دواء االمراض العصبية

الصنف

09/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

P.O.Box 824 -11180
Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206
171789
Class
5

Trademark

Goods/Services
Neurological Diseases Medication
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

شركة ازال التجارية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Azal Trading Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206, P.O.Box: 824,
11180

عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى رقم /١٢٩الطابق الثاني
/مكتب  ، ٢٠٦ص.ب١١١٨٠ ,٨٢٤:
ص.ب  ١١١٨٠ -٨٢٤عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  ٢مبنى
رقم /١٢٩الطابق الثاني /مكتب ٢٠٦
١٧١٧٨٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكمل غذائي

الصنف

09/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

P.O.Box 824 -11180
Amman/Gardens/Ghodaf center No
.129/2nd floor/office No.206
171787
Class
5

Trademark

Goods/Services
Food supplement
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

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

مارتينيز نيتو ،اس.ايه.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كرتا .ال الجورا ،كيه ام ٣٠٣٩١ ،٤،٦ .ال جويا ،كارتاخينا
)مورسيا( ،إسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
5
الصنف
١٧١٩٠١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عوامل ايصال األدوية التي تسھل ايصال المستحضرات الصيدالنية ،المضافات الطبية
لألغذية الحيوانية ،الكوالجين لألغراض الطبية ،المستحضرات البيطرية ،مستحضرات
األحماض األمينية لالستخدام البيطري ،المستحضرات البيولوجية المختلطة لألغراض
الطبية ،المستحضرات لالستخدام في العالج الطبيعي ،زيوت األطفال الطبية ،المياه
المعدنية لألغراض الطبية ،المستحضرات العالجية للحمام ،تعزيز المكمالت الغذائية التي
تحتوي على مستحضرات صيدالنية بديلة ألغراض وقائية وألغراض الشفاء والنقاھة،
المستحضرات البيوكيميائية )كيميائية حيوية( لالستخدام البيطري ،اإلنزيمات لألغراض
البيطرية ،أمالح االستحمام لألغراض الطبية ،مستحضرات العناصر النزرة لالستخدام
البشري والحيواني ،محاليل الكحول للفرك ،الطين للحمامات ،الشحوم لألغراض البيطرية،
الشامبو الجاف العالجي ،المستحضرات الطبية ،المستحضرات الكيميائية لألغراض
البيطرية ،المستحضرات والمواد لمكافحة اآلفات ،معطرات النفس لألغراض الطبية،
اإلنزيمات لألغراض الطبية ،المستحضرات الغذائية المعدنية لألغراض الطبية،
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البيطري ،مستحضرات الحمام لألغراض الطبية،
مستحضرات الزينة الطبية ،الكبسوالت التي تباع فارغة للمستحضرات الصيدالنية،
المستحضرات والمواد البيطرية ،الجيالتين لألغراض الطبية ،الشحوم لألغراض الطبية أو
البيطرية ،مستحضرات التربتوفان )حمض اميني أساسي( ،مستحضرات ومواد طب
األسنان ،مستحضرات حمام بخار المنثول لألطفال ،مستحضرات الفيتامينات والمعادن،
مسحوق اللؤلؤ لألغراض الطبية ،مستحضرات ومستلزمات طب األسنان ومعاجين
األسنان العالجية ،الشحوم لألغراض الطبية ،األدوية لألغراض البيطرية ،مستحضرات
الطين الطبية ،المستحضرات البيولوجية لألغراض البيطرية ،مكمالت األعالف لالستخدام
البيطري ،المستحضرات المعدنية لألغراض الطبية ،مستحضرات اإلنزيم لألغراض
الطبية ،المنتجات الثانوية لمعالجة الحبوب لألغراض الطبية ،المستحضرات الكيميائية
لألغراض الطبية ،المستحضرات لصنع المشروبات الطبية ،الشامبو العالجي ،منبھات
)محفزات( تغذية الحيوانات ،مستخلص اللحاء لالستخدام البيطري ،غسوالت )لوشن(
للكالب لألغراض البيطرية ،كبسوالت لألدوية ،زيت خشب الصندل لألغراض الطبية
والصيدالنية والبيطرية ،مستحضرات تريكومايسين )نوع من المضادات الحيوية( ،مكمالت
الحمية الغذائية ومستحضرات الحمية الغذائية ،مستحضرات ومواد صحية ،المستحضرات
البكتريولوجية لألغراض البيطرية ،مستحضرات اإلنزيم لألغراض البيطرية ،الشامبو
العالجي للحيوانات األليفة ،زيت الخروع كدھون للمستحضرات الصيدالنية ،أمالح حمامات
المياه المعدنية ،مياه حرارية ،غسوالت )لوشن( لألغراض البيطرية ،أمالح المياه
المعدنية ،جل )ھالميات( تدليك لألغراض الطبية ،مستحضرات الميثيونين )حمض أميني
يحتوي على الكبريت( ،المستحضرات والمواد الصحية ،مياه البحر لالستحمام الطبي،
مستخلصات الخميرة لألغراض الطبية أو البيطرية أو الصيدالنية ،مسحوق اللحاء
لالستخدام الطبي ،إضافات األعالف لألغراض الطبية ،مسحوق اللحاء لالستخدام
البيطري ،الفحم المنشط المتصاص السموم لألغراض الطبية ،مستحضرات الرعاية
الصحية الطبية ،الطين الطبي ،الكحول لألغراض الصيدالنية ،مستحضرات العناصر النزرة
لالستخدام البشري ،المستحضرات الصحية لالستخدام البيطري ،مستحضرات األحماض
األمينية لألغراض الطبية ،مستحضرات العناصر النزرة الستخدامھا من قبل الحيوانات،
المستحضرات الصيدالنية للحيوانات ،المستحضرات البيوكيميائية لالستخدام الطبي،
المكمالت الغذائية لالستخدام البيطري ،علكة منعشة للنفس لألغراض الطبية ،مستخلص
اللحاء لالستخدام الطبي ،غسوالت )لوشن( ما بعد الحالقة العالجية ،المستحضرات
البيولوجية لألغراض الطبية ،خميرة لألغراض الطبية أو البيطرية أو الصيدالنية ،الكحول
الطبي ،العالجات الصيدالنية والطبيعية.

15/07/2020

Date of

Applicant Name:
MARTINEZ NIETO, S.A.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Crta. La Aljorra, km. 4,6, 30391 La Guia,
Cartagena (Murcia), Spain
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
171901
Class
5

Goods/Services
Drug delivery agents that facilitate the delivery of pharmaceutical
preparations; Medicated additives for animal foods; Collagen for
medical purposes; Veterinary preparations; Amino acid
preparations for veterinary use; Mixed biological preparations for
medical purposes; Preparations for use in naturopathy; Medicated
baby oils; Mineral waters for medical purposes; Therapeutic
preparations for the bath; Strengthening supplements containing
parapharmaceutical preparations for prophylactic purposes and
;for convalescents; Biochemical preparations for veterinary use
Enzymes for veterinary purposes; Bath salts for medical
purposes; Preparations of trace elements for human and animal
use; Rubbing alcohol; Mud for baths; Greases for veterinary
;purposes; Medicated dry shampoos; Medical preparations
Chemical preparations for veterinary purposes; Pest control
;preparations and articles; Breath refreshers for medical purposes
Enzymes for medical purposes; Mineral food preparations for
medical purposes; Pharmaceutical preparations for veterinary
use; Bath preparations for medical purposes; Medicated toiletry
;preparations; Capsules sold empty for pharmaceuticals
Veterinary preparations and substances; Gelatine for medical
;purposes; Greases for medical or veterinary purposes
;Tryptophane preparations; Dental preparations and articles
Menthol vapor bath preparations for babies; Vitamin and mineral
preparations; Pearl powder for medical purposes; Dental
preparations and articles, and medicated dentifrices; Greases for
medical purposes; Medicines for veterinary purposes; Medicinal
;clay preparations; Biological preparations for veterinary purposes
Feed supplements for veterinary use; Mineral preparations for
;medical purposes; Enzyme preparations for medical purposes
;By-products of the processing of cereals for medical purposes
Chemical preparations for medical purposes; Preparations for
making medicated beverages; Medicated shampoos; Feeding
stimulants for animals; Bark extract for veterinary use; Dog lotions
for veterinary purposes; Capsules for medicines; Sandalwood oil
for medical, pharmaceutical and veterinary purposes; Trichomycin
;preparations; Dietary supplements and dietetic preparations
Hygienic preparations and articles; Bacteriological preparations
for veterinary purposes; Enzyme preparations for veterinary
purposes; Medicated shampoos for pets; Castor oil as a coating
;for pharmaceuticals; Salts for mineral water baths; Thermal water
Lotions for veterinary purposes; Mineral water salts; Massage gels
for medical purposes; Methionine preparations; Sanitary
preparations and articles; Sea water for medicinal bathing; Yeast
extracts for medical, veterinary or pharmaceutical purposes; Bark
;powder for medical use; Fodder additives for medical purposes
Bark powder for veterinary use; Activated charcoal for adsorption
;of toxins for medical purposes; Medicinal healthcare preparations

47

Medicinal mud; Alcohol for pharmaceutical purposes; Trace
element preparations for human use; Sanitary preparations for
veterinary use; Amino acid preparations for medical purposes;
Trace element preparations for use by animals; Pharmaceutical
preparations for animals; Biochemical preparations for medical
use; Nutritional supplements for veterinary use; Breath-freshening
chewing gum for medicinal purposes; Bark extract for medical
use; Medicated after-shave lotions; Biological preparations for
medical purposes; Yeast for medical, veterinary or pharmaceutical
purposes; Medicinal alcohol; Pharmaceuticals and natural
remedies.
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Date of

28/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

GUANGZHOU WONDFO
BIOTECH. CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.8 LIZHISHAN ROAD, SCIENTIFIC CITY,
LUOGANG DISTRICT, GUANGZHOU,
510663 GUANGDONG, CHINA

Goods/Services
Diagnostic preparations for medical purposes; diagnostic
preparations for veterinary purposes; Biological preparations
for medical purposes; Biological preparations for veterinary
purposes; Preparations of microorganisms for medical or
veterinary use; Chemical preparations for the diagnosis of
pregnancy; Preparations for detecting mutation in prion genes
for medical purposes; Reagents for use in medical genetic
testing; Reagents for use in veterinary genetic testing; Chemical
reagents for medical or veterinary purposes.

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.كو. غوانغزھو ووندفو بايوتيك

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، لووغانغ ديستريكت، ساينتيفيك سيتي، ليزھيشان رود،٨.نمبر
 الصين، غوانغدونغ٥١٠٦٦٣ ،غوانغزھو

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
172014
Class
5

28/07/2020

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

الصنف

١٧٢٠١٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تشخيص لألغراض الطبية؛ مستحضرات تشخيص لألغراض البيطرية؛
مستحضرات حيوية لألغراض الطبية؛ مستحضرات حيوية لألغراض البيطرية؛ مستحضرات
كائنات حية دقيقة لالستخدام الطبي أو البيطري؛ مستحضرات كيميائية لتشخيص الحمل؛
مستحضرات للكشف عن الطفرة في جينات البريون لألغراض الطبية؛ عوامل لالستخدام في
االختبارات الجينية الطبية؛ عوامل لالستخدام في االختبارات الجينية البيطرية؛ عوامل
كيميائية لألغراض الطبية أو البيطرية
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Future light for
investments co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/university str, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/7 th circle
Correspondence
Trademark
171769
Class
5

Goods/Services
Disinfectants and sterilizers

5

الصنف

17/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة ضوء المستقبل لالستثمارات

:اسم طالب التسجيل

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

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

الدوار السابع/ عمان١١٨٢٠ -٤٢٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٧٦٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المطھرات والمعقمات
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Date of

23/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

almueen for marketing
and distribution
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 11111111, 11111

Applicant for
P.O.Box 11111111 -11111 amman
Correspondence
Trademark
171975
Class
5

Goods/Services
Disinfectant wipes; sanitising wipes; sanitizing wipes; antibacterial wipes; disposable sanitizing wipes; pre-moistened
medicated wipes; tissues and wipes impregnated with
pharmaceutical lotions and creams; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; medical adhesives for binding internal
tissue; tonics for medical use; disinfectants; disinfectant soap;
disinfectants for sanitary use; medicinal oils; medicated baby
oils; medicated massage oils; oils for treating nail fungus; adult
diapers; babies' diapers; sanitary towels; sanitary napkins;
sanitizing preparations for hospital use.

5

الصنف

23/11/2020

:تاريخ ايداع الطلب

المعين للتسويق والتوزيع

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١١ ,١١١١١١١١:ب. ص، عمان

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

 عمان١١١١١ -١١١١١١١١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٩٧٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مناديل تعقيم يمكن.مناديل مطھرة مناديل معقمة مناديل معقمة مناديل مضادة للبكتيريا
التخلص منھا ؛ مناديل طبية مبللة مسب ًقا ؛ المناديل المبللة والمبللة بالمستحضرات
الصيدالنية والكريمات ؛ األنسجة المشبعة بالمستحضرات الصيدالنية ؛ مواد الصقة طبية لربط
 صابون مطھر مطھرات لالستخدام. المطھرات.األنسجة الداخلية ؛ المقويات لالستخدام الطبي
 زيوت طبية زيوت األطفال العالجية زيوت التدليك العالجية زيوت لعالج فطريات.الصحي
 حفاضات الكبار حفاضات األطفال فوط صحية؛ فوط صحية؛ مستحضرات التعقيم.األظافر
.لالستخدام في المستشفى
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

إف.لي فاشينيتي إس.بي.أيه
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
F.LLI FACCHINETTI S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address VIA MONTENERO 10 25065 LUMEZZANE
PIEVE (BS) ITALIA

فيا مونتينيرو  ٢٥٠٦٥ ١٠لوميزان بيف )بريشيا( ،إيطاليا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٨٦٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معادن غير نفيسة وسبائكھا؛ مواد بناء معدنية؛ مباني متنقلة معدنية؛ مواد معدنية لقضبان
السكك الحديدية؛ حبال وأسالك غير كھربائية من معادن غير نفيسة؛ مصنوعات حدادة،
خردوات معدنية صغيرة؛ مواسير وأنابيب معدنية؛ خزائن؛ منتجات مصنوعة من معادن غير
نفيسة؛ خامات معادن؛ حلقات معدنية ،ألواح درعية؛ خزائن ]صناديق متينة[ ،صناديق حفظ
ورق النقد ،أقفال للمزاليج ،سالسل أمان معدنية ،سالسل معدنية ،مفاتيح ،مزاليج معدنية
لألبواب ،خردوات معدنية ]صغيرة[ ،أقفال لألبواب ]غير كھربائية[ ،مرابط معدنية للصناديق،
مزاليج مزدوجة إلطارات النوافذ ،أقفال للشبابيك ]غير كھربائية[ ،فتاحات غير كھربائية
للشبابيك ،فتاحات غير كھربائية لألبواب ،سبائك من معادن غير نفيسة ،أقفال ذات حلقات،
أقفال نابضية ،أقفال معدنية ]غير كھربائية[.

02/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

6

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171868
Class
6

Trademark

Goods/Services
;Common metals and their alloys; metal building materials
transportable buildings of metal; materials of metal for railway
;tracks; non-electric cables and wires of common metal
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal; ores; Rings of metal,
Armour plating, Safes [strong boxes], Safety cashboxes, Bolts
(Lock-), Safety chains of metal, Chains of metal, Keys, Bolts
(Door-) of metal, Hardware of metal [small], Door closers [nonelectric], Box fasteners of metal, Window casement bolts,
Window closers, non-electric, Window openers, non-electric,
Door openers, non-electric, Alloys of common metal, Padlocks,
]Spring locks, Locks of metal [other than electric
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تاريخ ايداع الطلب:

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

ونزھو أودى جاتينج تيكنولوجي ديفيلوبمينت كو ،.ال تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

WENZHOU OUDE GATING
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD.

نمبر ،٣١٦.جينھاي  ١اس تي أفينيو ،جينھاي اندستري،
ونزھو ايكونوميك اند تيكنولوجيكال ديفيلوبمينت زوون،
تشجيانغ ،الصين.
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٨٢٤

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجھيزات معدنية للنوافذ ،أقفال لألبواب ]غير كھربائية[ ،نوابض لألبواب ]غير كھربائية[،
مقابض معدنية لألبواب ،فتاحات غير كھربائية لألبواب ،بكرات معدنية لألبواب اإلنزالقية،
تجھيزات معدنية لألثاث ،أقفال معدنية ]غير كھربائية[.

06/05/2020

6

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.316, Jinhai 1st Avenue, Jinhai
Industry, Wenzhou Economic and
Technological Development Zone,
Zhejiang, 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
171824
Class
6

Goods/Services
Fittings of metal for windows; door closers, non-electric; door
springs, non-electric; door handles of metal; door openers, nonelectric; runners of metal for sliding doors; fittings of metal for
furniture; locks of metal, other than electric.
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Date of

31/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171803
Class
6

Goods/Services
Metal junctions for pipes; metal flanges; valves of metal, not
machine elements; water-pipe valves of metal; pipework of
metal; antiseismic construction materials of metal; construction
materials of metal; reinforcing materials of metal for building;
metal hardware; reinforcing materials of metal for pipes; nuts of
metal; water tanks of metal for household purposes; steel
buildings; industrial stainless steel water tanks; containers of
metal for transport; storage containers of metal; rubber covered
metal chains for preventing bridge collapse.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-٣  كايوباشي،١-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
6
الصنف
١٧١٨٠٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، صمامات معدنية أجزاء غير خاصة باآلالت، حواف معدنية، وصالت معدنية لألنابيب
، مواد بناء معدنية مضادة للزلزال، أنظمة أنابيب معدنية، صمامات معدنية ألنابيب المياه
، مواد معدنية لتقوية األنابيب، مكونات معدنية، مواد معدنية لتقوية البناء،مواد بناء معدنية
 خزانات ماء،  منشآت فوالذية،  خزانات معدنية للماء لألغراض المنزلية، صواميل معدنية
، حاويات تخزين من معدنية،  حاويات معدنية للنقل،صناعية من الفوالذ المقاوم للصدأ
.سالسل معدنية مغلفة بالمطاط لمنع انھيار الجسور

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Khlouse for Rolling and
Coating Steel
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
Amman/-AL-muaqqar , P.O.Box: 43,
16383

Goods/Services
common metals and their alloys, metal building materials,
transportable buildings of metal, materials of metal for railway
tracks, non-electric cables and wires of common metal,
ironmongery, small items of metal hardware, pipes
and tubes of metal, safes , ores.
Disclaimer: Registration of this trademark doesn't its owner the
exclusive right to use general and descriptive words separately

:تاريخ ايداع الطلب

خلوصي لجلفنة وطالء الحديد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

، بجانب مصنع كنور الشرق للسجاد،الموقر،عمان
١٦٣٨٣ ,٤٣:ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 3323 -11181 city/street
Amman/AL shumaisani,32 shaker Bin Zaid
st.
171765
Class
6

18/08/2020

الشارع/ المدينة١١١٨١ -٣٣٢٣ ب.ص
 شارع االمير شاكر بن زيد٣٢،الشميساني،عمان
6

الصنف

١٧١٧٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد معدنيةلخطوط السكك, مواد بناء معدنية؛ مباني معدنيه متنقلة,معادن شائكة وسبائكھا
 مصنوعات حدادة؛ خردوات, كابالت وحبال وأسالك غير كھربية من معادن شائعة,الحديدية
. خامات, خزائن, مواسير وأنابيب معدنية,معدنية صغيرة
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي الحق لمالكھا باستخدام الكلمات العامة والوصفية وإذا:التنازل
وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

01/08/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Sanchi for Electrical
Appliances Co., Ltd.

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

Goods/Services
air pumps [garage installations], air suction machines,
alternators, beaters, electric, blenders, electric, for household
purposes, machines and apparatus for carpet shampooing,
electric, machines and apparatus for cleaning, electric, coffee
grinders, other than hand-operated, compressors for
refrigerators, control cables for machines, engines or motors,
crushers for kitchen use, electric, current generators,
dishwashers, door closers, electric, door openers, electric, dust
removing installations for cleaning purposes, elevators [lifts],
emergency power generators, fan belts for motors and engines,
fans for motors and engines, fruit presses, electric, for
household purposes, generators of electricity, high pressure
washers, ironing machines, kitchen machines, electric, milling
machines, mills for household purposes, other than handoperated, machines for the production of mineral water, motors,
electric, other than for land vehicles, punching machines,
vacuum cleaner hoses, vacuum cleaners, washing apparatus,
washing machines [laundry], water heaters [parts of machines],
welding machines, electric, electric welding apparatus, window
openers, electric, window closers, electric,

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سانشي لألدوات الكھربائية المحدودة

:اسم طالب التسجيل

سودان
شركة اجنبية

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

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

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
171737
Class
7

01/08/2019

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور،٨
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،ھليل
7

الصنف

١٧١٧٣٧

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خفاقات، مولدات التيار المتردد، آالت شفط الھواء،[مضخات ھوائية ]تراكيب للمرآب
 آالت وأجھزة كھربائية لغسل السجاد، خالطات كھربائية لألغراض المنزلية،كھربائية
 مطاحن قھوة ما عدا التي تدار باليد ضاغطات، آالت وأجھزة تنظيف كھربائية،بالشامبو
، مطاحن مطبخية غير كھربائية، كبالت تحكم لآلالت أو المكائن أو المحركات،للثالجات
 معدات، مفاتيح كھربائية لألبواب، أقفال كھربائية لألبواب، غساالت صحون،مولدات التيار
 سيور، مولدات طاقة للطوارئ، مصاعد، مولدات كھربائية،إزالة الغبار لغايات التنظيف
 عصائر فواكه كھربائية لألغراض، مراوح المحركات والمكائن،مراوح المحركات والمكائن
 آالت، آالت المطبخ الكھربائية، آالت كي، غساالت عالية الضغط، مولدات الكھرباء،المنزلية
، آالت تصنيع المياه المعدنية، مطاحن لألغراض المنزلية ما عدا التي تدار باليد،طحن
 خراطيم المكانس، آالت تخريم،محركات كھربائية ما عدا المستخدمة في المركبات البرية
 سخانات ماء ]أجزاء،[ غساالت ]لغسل المالبس، أجھزة غسيل، مكانس كھربائية،الكھربائية
، أقفال نوافذ، كھربائية، مفاتيح نوافذ، أجھزة لحام كھربائية، آالت لحام كھربائية،[آالت
.كھربائية
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تاريخ ايداع الطلب:

03/05/2020

اسم طالب التسجيل:

سينتيغون تيكنولوجي جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ستوتجارتير ستراسيه  ٧١٣٣٢ ،١٣٠وايبلينغين ،المانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٧٩٤

03/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طابعات ثالثية األبعاد ،آالت تعبئة ،آالت توزيع ،آالت تغليف ،آالت طباعة وتجليد الكتب،
آالت الھواء المضغوط ،آالت الطباعة للطباعة على العبوات ،آالت التعبئة والتغليف،
قاذفات ]مضخات الشفط النفاثة[ ،فُرَ ش تعمل بالكھرباء ]أجزاء من اآللة[،
أجھزة لحام كھربائية ،أجھزة لحام كھربائية مخصصة للعبوات البالستيكية ،آالت لحام
كھربائية ،جھاز كھروميكانيكي لعمل مستحضرات المشروبات ،جھاز كھروميكانيكي
لتحضير الطعام ،آالت كھروميكانيكية لصناعة الكيماويات ،آالت إزالة الشحوم ،قادوس
التفريغ ]أجزاء من اآللة[ ،آالت التوسيم ،آالت تطبيق الطالء ،آالت الترشيح وأجھزة
الفصل وأجھزة الطرد المركزي ،آالت الترشيح ،آالت إحكام غلق الزجاجات ،آالت غسل
الزجاجات ،آلة تغطية الزجاجات ]آالت لربط األغطية[ ،مفارم اللحوم ]آالت[ ،منشآت النقل
وسيور النقل ،سيور أجھزة النقل ،أجھزة النقل ]آالت[ ،آالت النقل المستخدمة مع كل
اآلالت المذكورة مسبقاً ،آالت تشكيل القوالب ،آالت الطحن والتشكيل ،آالت تعبئة
الزجاجات ،آالت النقش والزخرفة ،آالت النفخ ،جھاز تھوية المشروبات ،جھاز تھوية
المياه ،جھاز الرفع ،أجھزة الرفع والمرفاع ،المصاعد والساللم الكھربائية ،الروبوتات
الصناعية ،الشفرات ]أجزاء من اآلالت[ ،آالت العجن ،آالت الغسل الممزوج والتفريش،
منشآت التكثيف ،الخرامات واالسطمبات ]من أجل القطع[ُ ،تستخدم جميعھا مع اآلالت،
آالت إنتاج السكر ،آالت ومصانع إنتاج ومعالجة وتشكيل وتعبئة وتغليف المنتجات
الغذائية ،آالت وأجھزة معالجة وتحضير الطعام والمشروبات ،آالت ومكابس ،تستخدم كلھا
من أجل تكوين وتشكيل الرقائق المعدنية ،آالت وأدوات آلية لمعالجة المواد وعملية
التصنيع ،آالت تطبيق حلقات منع التسرب على سدادات الزجاجات ،آالت تعبئة حاويات
التعبئة والتغليف ،آالت لعمل أغطية الحاويات ،آالت غسل الزجاج ،آالت تنظيف حاويات
التعبئة والتغليف ،آالت تنظيف وتعبئة وإغالق الزجاجات واألباريق والعلب المعدنية
والحاويات ،آالت إغالق حاويات التعبئة والتغليف ،آالت تحميل وتفريغ صناديق
المشروبات ،آالت تصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الكيميائية ،آالت صنع األسالك
والحبال ،آالت صنع األربطة واألشرطة المزينة ،آالت صنع الباستا ،آالت صنع السجق،
آالت معدنة مياه الشرب ،آالت معالجة المواد البالستيكية ،آالت تعبئة وتغليف المنتجات
الصيدالنية ،آالت تصنيع عبوات التعبئة والتغليف ،آالت وأدوات آلية وأدوات كھربائية،
أجزاء اآللة المخصصة لتكنولوجيا التعبئة والتغليف ،تحديدا أجھزة نقل وتغذية وانتقال
السلع المعبأة والسلع المطلوب تعبئتھا ،آالت إنتاج المواد ومعالجة المواد ،آالت المناولة
الميكانيكية ،أجھزة الطرد المركزي للحليب ،آالت الخلط ،خالطات ]آالت[ ،مطاحن ]آالت[،
آالت الطحن والتفتيت ،آالت إنتاج الورق ،مضخات ]آالت[ ،آالت التعبئة والتغليف
باستخدام اإلنسان اآللي ،آالت شفط الھواء ،آالت الشطف ،آالت السحب العميق ،وسائل
النقل ونقل المنازل ،مضخات التفريغ ]آالت[ ،آالت السد بفلينة ،آالت سد الزجاجات
بالفلين ،منشآت التعبئة ،جھاز التعبئة والتغليف ]آالت[ ،آالت التعبئة والتغليف ،آالت
التعبئة والتغليف ]آالت التغليف[ ،أدوات التعبئة والتغليف ]آالت[ ،آالت اإلغالق ،مطاحن
الطرد المركزي ،مضخات الطرد المركزي ،أجھزة الطرد المركزي ]آالت[ ،آالت التفتيت،
آالت التفتيت المستخدمة ألغراض صناعية ،آالت القطع ،أجزاء ووصالت لكل السلع
المذكورة مسبقا.

7

Syntegon Technology
GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Stuttgarter Strasse 130, 71332 Waiblingen,
Germany
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Trademark
171794
Class
7

Goods/Services
3D printers; Filling machines; Dispensing machines; Coating
machines; Printing and bookbinding machines; Compressed air
;machines; Printing machines for printing on packaging
Packaging machines; Ejectors [Suction jet pumps] ; Electrically
;operated brushes [machine parts] ; electric welding devices
electric welding devices for plastic packaging; electric welding
machines; electromechanical apparatus for making preparations
of beverages; electromechanical apparatus for the preparation of
;food; electromechanical machines for the chemical industry
;]Degreasing machines; Unloading hopper [machine parts
Labelling machines; Paint application machines; Filtering
machines, separators and centrifuges; Filtering machines; Bottle
sealing machines; Bottle washing machines; Bottle capping
machine [machines for attaching caps]; Meat choppers
[machines]; Conveyor installations and conveyor belts; Belts for
conveyors; Conveyors [machines]; Conveying machines for use
with all the aforesaid machines; Moulding machines; Milling and
moulding machines; Bottle filling machines; Embossing
;machines; Blowing machines; Apparatus for aerating beverages
Apparatus for aerating water; Lifting apparatus; Lifting and
;hoisting devices, elevators and escalators; Industrial robots
Blades [parts of machines]; Kneading machines; Combined
;washing and brushing machines; Condensing installations
;Punches and dies [for cutting], all for use with machines
Machines for the production of sugar; Machines and plants for the
production, processing, conformation and packaging of food
products; Machines and apparatus for processing and preparing
food and beverages; Machines and presses, all for forming and
shaping metal foils; Machines and machine tools for treatment of
materials and for manufacturing; Machines for applying sealing
;rings to bottle stoppers; Machines for filling packaging containers
Machines for making caps for containers; Glass washing
machines; Machines for cleaning packaging containers; Machines
;for cleaning, filling and closing bottles, jugs, cans and containers
Machines for closing packaging containers; Machines for loading
and emptying beverage crates; Machines for the manufacture and
packaging of chemical products; Cord making machines; Lace
making machines; Pasta making machines; Sausage making
;machines; Machines for the mineralization of drinking water
Machines for processing plastics; Machines for packaging
pharmaceutical products; Machines for manufacturing of
packaging; Machines, machine tools and power tools; Machine
parts for packaging technology, namely transport, feeding and
conveying devices for packaged goods and for goods to be
;packed; Material production and material processing machines
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Mechanical handling machines; Milk centrifuges; Mixing
machines; Mixers [machines]; Mills [machines]; Mills and
comminuting machines; Paper production machines; Pumps
[machines]; Robotic packaging machines; Air suction machines;
Rinsing machines; Deep-drawing machines; Moving house and
transport devices; Vacuum pumps [machines]; Corking machines;
Corking machines for bottles; Packing installations; Packaging
apparatus [machines]; Packaging machines; Packaging machines
[wrapping machines]; Packaging tools [machines]; Closure
machines; Centrifugal mills; Centrifugal pumps; Centrifuges
[machines]; Comminuting machines; Comminuting machines for
industrial purposes; Cutting machines; Parts and fittings for all the
aforesaid goods.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 14392/2019
Claim Date: 01/11/2019

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٢٠١٩/١٤٣٩٢ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٠١ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

 ،١-١كايوباشي  -٣تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
7
الصنف
١٧١٧٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
آالت وأجھزة للبناء ،آالت وأجھزة لمناولة الحموالت  ،أقشطة مطاطية للمجنزرات
في اآلالت الزراعية ،أقشطة مطاطية للمجنزرات في آالت التعدين  ،أقشطة مطاطية
للمجنزرات في قطاع البناء وآالت مناولة الحموالت،حشوات مطاطية يتم تثبيتھا
بألواح اقشطة المجنزرات الحديدية ،حشوات مطاطية يتم تثبيتھا بألواح اقشطة
مجنزرات إزالة الثلج ،قطع الغيار والتجھيزات لجميع السلع المذكورة أعاله ،أحزمة
للنواقل  ،أحزمة نقل الطاقةوإجزاء الية ليست للمركبات البرية ،ناقالت لآلالت،
ناقالت أحزمة ،فرامل لآلالت ،الخراطيم الھيدروليكية غير المعدنية لالستخدام في
آالت االعمال المعدنيةوآالت التعدينوآالت البناء وآالت التحميل والتفريغ وآالت صيد
االسماك وآالت المعالجة الكيميائية وآالت النسيج وآالت معالجة األغذية وآالت
معالجة المشروبات وآالت الخشب وآالت النجارةوآالت صنع القشرة أو الخشب
الرقائقي وآالت صنع اللبوآالت صناعة الورق وآالت لعمل الورقوآالت الطباعة وآالت
تجليد الكتب واآلالت الزراعية وآالت صنع األحذية وآالت دباغة الجلود وآالت تجھيز
التبغ وآالت تصنيع األواني الزجاجية وآالت الطالء وآالت التعبئة والتغليف وآالت
معالجة البالستيك وآالت تصنيع أشباه الموصالت وآالت لصناعة المنتجات المطاطية
وآالت االعمال الحجريةومحركات أولية غير كھربائية واآلت تعمل بالھواء المضغوط
أو ھيدروليكية وآالت اإلصالح والتثبيتوأنظمة ميكانيكية اليقاف المركبات ومنشآت
لغسيل المركبات ورشاشات كھربائية للتعقيم وأآلت كھربية لالبادة الحشرية وإلزالة
العرق ولجز األعشاب ولسحب الستائر وآالت ضغط النفايات وآالت لسحق النفايات ،
وخراطيم غير معدنية لنقل الطاقة الھيدروليكية في آالت االعمال الصخريةوآالت
التعدين وآالت البناء وآالت التحميل والتفريغ وآالت صيد االسماك وآالت المعالجة
الكيميائية وآالت للنسيج وآالت تجھيز األغذية وآالت معالجة المشروبات وآالت
لالعمال الخشبية وآالت للنجارة وأآلت لعمل القشرة أو الخشب الرقائقيوآالت صنع
اللب وآالت صناعة الورق وآالت لعمل الورق وآالت الطباعة وآالت تجليد الكتب
واآلالت الزراعية وآالت صنع األحذية وآالت دباغة الجلود وآالت تجھيز التبغ وآالت
تصنيع األواني الزجاجية وآالت الطالء وآالت التعبئة والتغليف وآالت معالجة
البالستيك وآالت تصنيع أشباه الموصالت وآالت لصناعة المنتجات المطاطية وآالت
االعمال الحجريةومحركات أولية غير كھربائية واآلت تعمل بالھواء المضغوط أو
ھيدروليكية وآالت اإلصالح والتثبيتوأنظمة ميكانيكية اليقاف المركبات ومنشآت
لغسيل المركبات ورشاشات كھربائية للتعقيم وأآلت كھربية لالبادة الحشرية وإلزالة
العرق ولجز األعشاب ولسحب الستائر وآالت ضغط النفايات وآالت لسحق النفايات ،
وخراطيم غير معدنية لنقل الطاقة الھيدروليكية في آالت االعمال الصخريةوآالت
التعدين وآالت البناء وآالت التحميل والتفريغ وآالت صيد االسماك وآالت المعالجة
الكيميائية وآالت للنسيج وآالت تجھيز األغذية وآالت معالجة المشروبات وآالت
لالعمال الخشبية وآالت للنجارة وأآلت لعمل القشرة أو الخشب الرقائقيوآالت صنع
اللب وآالت صناعة الورق وآالت لعمل الورقوآالت الطباعة وآالت تجليد الكتب
واآلالت الزراعية وآالت صنع األحذية وآالت دباغة الجلود وآالت تجھيز التبغ وآالت
تصنيع األواني الزجاجية وآالت الطالء وآالت التعبئة والتغليف وآالت معالجة
البالستيك وآالت تصنيع أشباه الموصالت وآالت لصناعة المنتجات المطاطية وآالت
االعمال الحجريةومحركات أولية غير كھربائية واآلت تعمل بالھواء المضغوط أو
ھيدروليكية وآالت اإلصالح والتثبيتوأنظمة ميكانيكية اليقاف المركبات ومنشآت
لغسيل المركبات ورشاشات كھربائية للتعقيم وأآلت كھربية لالبادة الحشرية وإلزالة
العرق ولجز األعشاب ولسحب الستائر وآالت ضغط النفايات وآالت لسحق النفايات ،
ووصالت ھيدروليكية سريعة الفك لخراطيم الضغط العالي المستخدمة في اآلالت
)وليس للمركبات البرية(  ،األنابيب البالستيكية )األجزاء المالئمة من اآلالت( الآلت
األعمال المعدنية وآالت التعدين وآالت البناء وآالت التحميل والتفريغ وآالت صيد
االسماك وآالت المعالجة الكيميائية وآالت للنسيج وآالت تجھيز األغذية وآالت معالجة
المشروبات وآالت لالعمال الخشبية وآالت للنجارة وأآلت لعمل القشرة أو الخشب
الرقائقي وآالت صنع اللب وآالت صناعة الورق وآالت لعمل الورقوآالت الطباعة
وآالت تجليد الكتب واآلالت الزراعية وآالت صنع األحذية وآالت دباغة الجلود وآالت

31/05/2020

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
171796
Class
7

Goods/Services
Construction machines and apparatus; cargo handling machines and
apparatus; rubber tracks for use with crawlers on agricultural
;machinery; rubber tracks for use with crawlers on mining machinery
rubber tracks for use with crawlers on construction, cargo handling
;machinery; rubber pads to be attached to shoe plates of iron crawlers
rubber tracks for use with crawlers on snow removers; parts and
fittings for all the aforesaid goods; belts for conveyors; power
;transmission belts, machine elements not for land vehicles
;transmissions for machines; belt conveyers; brakes for machines
hydraulic hoses, not of metal, for use in metalworking machines,
mining machines, construction machines, loading-unloading
machines, fishing machines, chemical processing machines, textile
machines, food processing machines, beverage processing
machines, lumbering machines, woodworking machines, veneer or
plywood making machines, pulp making machines, papermaking
machines, paper-working machines, printing machines, bookbinding
machines, agricultural machines, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines, painting machines, packaging or wrapping
machines, plastic processing machines, semiconductor
manufacturing machines, rubber goods manufacturing machines,
stone working machines, non-electric prime movers, pneumatic or
hydraulic machines, repairing and fixing machines, mechanical
parking systems, vehicle washing installations, power sprayers for
disinfecting, insecticides and deodorants, lawnmowers, curtain
drawing devices electrically operated, waste compacting machines
and waste crushing machines; non-metallic hoses for transferring
hydraulic power in metalworking machines, mining machines,
construction machines, loading-unloading machines, fishing
machines, chemical processing machines, textile machines, food
processing machines, beverage processing machines, lumbering
machines, woodworking machines, veneer or plywood making
machines, pulp making machines, papermaking machines, paperworking machines, printing machines, bookbinding machines,
agricultural machines, shoe making machines, leather tanning
machines, tobacco processing machines, glassware manufacturing
machines, painting machines, packaging or wrapping machines,
plastic processing machines, semiconductor manufacturing
machines, rubber goods manufacturing machines, stone working
machines, non-electric prime movers, pneumatic or hydraulic
machines, repairing and fixing machines, mechanical parking
systems, vehicle washing installations, power sprayers for
disinfecting, insecticides and deodorants, lawnmowers, curtain
drawing devices electrically operated, waste compacting machines
and waste crushing machines; non- metallic hoses for use in
hydraulic systems in metalworking machines, mining machines,
construction machines, loading-unloading machines, fishing
machines, chemical processing machines, textile machines, food
processing machines, beverage processing machines, lumbering
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machines, woodworking machines, veneer or plywood making
تجھيز التبغ وآالت تصنيع األواني الزجاجية وآالت الطالء وآالت التعبئة والتغليف
machines, pulp making machines, papermaking machines, paperوآالت معالجة البالستيك وآالت تصنيع أشباه الموصالت وآالت لصناعة المنتجات
المطاطية وآالت االعمال الحجريةومحركات أولية غير كھربائية واآلت تعمل بالھواء
working machines, printing machines, bookbinding machines,
المضغوط أو ھيدروليكية وآالت اإلصالح والتثبيتوأنظمة ميكانيكية اليقاف المركبات
agricultural machines, shoe making machines, leather tanning
ومنشآت لغسيل المركبات ورشاشات كھربائية للتعقيم وأآلت كھربية لالبادة الحشرية
machines, tobacco processing machines, glassware manufacturing
وإلزالة العرق ولجز األعشاب ولسحب الستائر وآالت ضغط النفايات وآالت لسحق
machines, painting machines, packaging or wrapping machines,
 وصالت ) انابيب( كأجزاء من آالت االعمال المعدنيةوآالت التعدين وآالت، النفايات
plastic processing machines, semiconductor manufacturing
البناء وآالت التحميل والتفريغ وآالت صيد االسماك وآالت المعالجة الكيميائية وآالت
machines, rubber goods manufacturing machines, stone working
للنسيج وآالت تجھيز األغذية وآالت معالجة المشروبات وآالت لالعمال الخشبية
machines, non-electric prime movers, pneumatic or hydraulic
وآالت للنجارة وأآلت لعمل القشرة أو الخشب الرقائقيوآالت صنع اللب وآالت صناعة
machines, repairing and fixing machines, mechanical parking
الورق وآالت لعمل الورقوآالت الطباعة وآالت تجليد الكتب واآلالت الزراعية وآالت
systems, vehicle washing installations, power sprayers for
صنع األحذية وآالت دباغة الجلود وآالت تجھيز التبغ وآالت تصنيع األواني الزجاجية
disinfecting, insecticides and deodorants, lawnmowers, curtain
وآالت الطالء وآالت التعبئة والتغليف وآالت معالجة البالستيك وآالت تصنيع أشباه
drawing devices electrically operated, waste compacting machines
الموصالت وآالت لصناعة المنتجات المطاطية وآالت االعمال الحجريةومحركات
and waste crushing machines; hydraulic quick release couplings for
أولية غير كھربائية واآلت تعمل بالھواء المضغوط أو ھيدروليكية وآالت اإلصالح
high pressure hoses used in machines(not for land vehicles); plastic
والتثبيتوأنظمة ميكانيكية اليقاف المركبات ومنشآت لغسيل المركبات ورشاشات
pipes (fitted parts of machines) for metalworking machines, mining
كھربائية للتعقيم وأآلت كھربية لالبادة الحشرية وإلزالة العرق ولجز األعشاب
machines, construction machines, loading-unloading machines,
 إصالح أو إصالح،ولسحب الستائر وآالت ضغط النفايات وآالت لسحق النفايات
fishing machines, chemical processing machines, textile machines,
 غرف الضغط كأجزاء من آالت إصالح،  آالت إصالح اإلطارات،اآلالت والمعدات
food processing machines, beverage processing machines, lumbering
 بكرات ودرازات،  صاقالت اإلطارات كأجزاء من آالت إصالح اإلطارات، اإلطارات
machines, woodworking machines, veneer or plywood making
 قاطعات لمداسات اإلطار، لخياطة اإلطارات كأجزاء من آالت إصالح اإلطارات
machines, pulp making machines, papermaking machines, paper، وقضبان اداة الربط إلعادة تدوير اإلطارات كأجزاء من آالت إصالح اإلطارات
working machines, printing machines, bookbinding machines,
امتصاص الصدمات الھوائية )نوابض ھوائية كأجزاء من آلة وليست للمركبات
agricultural machines, shoe making machines, leather tanning
 مرشحات غشائية،  نوابض مطاطية ألنظمة تعليق غير مخصصة للمركبات، (البرية
machines, tobacco processing machines, glassware manufacturing
 مرشحات غشائية مصنوعة من، مصنوعة من البالستيك آلالت ومعدات التعدين
machines, painting machines, packaging or wrapping machines,
،  آالت توزيع الوقود لمحطات الخدمة، البالستيك آلالت وأجھزة االعمال الحجرية
plastic processing machines, semiconductor manufacturing
. آالت ومعدات للتعدين، مضخات البنزين لمحطات الخدمة
machines, rubber goods manufacturing machines, stone working
machines, non-electric prime movers, pneumatic or hydraulic
machines, repairing and fixing machines, mechanical parking
systems, vehicle washing installations, power sprayers for
disinfecting, insecticides and deodorants, lawnmowers, curtain
drawing devices electrically operated, waste compacting machines
and waste crushing machines; hydraulic connectors (pipes) being
parts of metalworking machines, mining machines, construction
machines, loading-unloading machines, fishing machines, chemical
processing machines, textile machines, food processing machines,
beverage processing machines, lumbering machines, woodworking
machines, veneer or plywood making machines, pulp making
machines, papermaking machines, paper-working machines, printing
machines, bookbinding machines, agricultural machines, shoe
making machines, leather tanning machines, tobacco processing
machines, glassware manufacturing machines, painting machines,
packaging or wrapping machines, plastic processing machines,
semiconductor manufacturing machines, rubber goods manufacturing
machines, stone working machines, non-electric prime movers,
pneumatic or hydraulic machines, repairing and fixing machines,
mechanical parking systems, vehicle washing installations, power
sprayers for disinfecting, insecticides and deodorants, lawnmowers,
curtain drawing devices electrically operated, waste compacting
machines and waste crushing machines; repairing or fixing machines
and apparatus; tire repairing machinery; pressure chambers as parts
of tire repairing machinery; tire buffers as parts of tire repairing
machinery; tire tread rollers and stitchers, as parts of tire repairing
machinery; tire tread cutters and bonding agent applicators used in
recapping tires as parts of tire repairing machinery; pneumatic shock
absorbers (air springs, for machine elements not for land vehicles);
rubber springs for non-vehicular suspension systems; screen filters
made of plastic for mining machines and apparatus; screen filters
made of plastic for stone working machines and apparatus; fuel
dispensing machines for service stations; gasoline pumps for service
stations; mining machines and apparatus
Priority claim: Claim Country: JP
JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
Claim No.: 2019-152041
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
Claim Date: 03/12/2019
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
BRIDGESTONE
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Date of

22/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

omar al hasant and bros
co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/wadi al naser, P.O.Box: 1101,
11910
Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
171820
Class
7

Goods/Services
washing apparatus , high pressure washers , washing machines
laundry , washing machines laundry , vacuum cleaners , kitchen
machines, electric , fruit presses, electric, for household
purposes , meat mincers machines

22/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عمر الحسنات واخوانه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، عمان

7

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٧١٨٢٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  غساالت لغسل المالبس,  غساالت لغسل المالبس,  غساالت عالية الضغط, أجھزة الغسيل
,  معاصر الفاكھة الكھربائية الغراض منزلية, االت المطبخ الكھربائية, المكانس الكھربائية
فرامات لحم آالت
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تاريخ ايداع الطلب:

04/08/2020

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

بير روبتكس كوريا ،إنك
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bear Robotics Korea, Inc.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address B1, 10, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-gu,
Seoul 04779, Republic of Korea

بي  ،١٠ ،١توكسيوم -رو -١جيل  ،سيونج دونج-جو،
سيول ،٠٤٧٧٩جمھورية كوريا
ص.ب  ١١١٨٤ -٨٤١٣١٠عمان/شارع بكين
١٧١٨٦١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إنسان الى لالستخدام الصناعي ,إنسان الي )الة( "روبوتات" للمساعدة في األعمال اليومية
لألغراض المنزلية ,أذرع إنسان الي لألغراض الصناعية ,إنسان الي "روبوتات" لترويج
المنتجات ,إنسان الي )الة( "روبوتات" لالستخدام الصناعي ,أجھزة تحميل روبوتية ,إنسان
الي للعدد اآللية ,أنظمة وحدات نمطية تكون ناقالت آلية "روبوتية" ,إنسان الي "روبوتات"
لالستخدام في أعمال التنظيف ,وحدات نمطية شبه أتوماتيكية أو أتوماتيكية بالكامل تكون
ناقالت آلية "روبوتية" ,أجھزة قيادة إنسان الي "روبوتات" ,آليات ميكانيكية للتحكم عن بعد
في اإلنسان االلي "روبوتات" ,آالت تحكم أوتوماتيكية في اإلنسان االلي "روبوتات" ,آالت
شحن أتوماتيكية ]أجھزة مناولة[ ,إنسان الي "روبوتات" لأللعاب )آالت( ,آليات تحكم بحركة
اإلنسان االلي "روبوتات" ,محركات اإلنسان االلي "روبوتات" ,آليات تحكم في آالت اإلنسان
االلي "روبوتات" ,آليات تحكم في اإلنسان االلي "روبوتات"
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء٤٠٢٠٢٠٠٠١٦٣٠٣ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠١/٣١ :

04/08/2020

Date of

7

Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
171861
Class
7

Goods/Services
industrial robots, Daily chores helping robots for household
purposes, robotic arms for industrial purposes, robots for
promoting products, robots for industrial use, robot loading
devices, robots for machine tools, module system for consisting
of robotic palletization carriers, robots for cleaning, semi or full
automatic module system for consisting of robotic palletization
carriers, driving devices for robots, mechanical remote control
apparatus for robots, automatic control machines for robots,
handling machines, automatic [manipulators, robots for games
(machine, motion control mechanisms for robots, actuators for
robots, control mechanisms for robotic machines, control
mechanisms for robots
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 4020200016303
Claim Date: 31/01/2020
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Date of

03/09/2020

03/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مخزن الرجال االعمال لتجارة االجھزة الكھربائية والخلويه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

BMS For Electrical
&Cellura Electrical
Appliances Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/abdallah ghoseh str, P.O.Box:
830231, 11183
Applicant for
P.O.Box 830231 -11183 amman/aljardenz
Correspondence
Trademark
171778
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,crush,
ers/ 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

، ٦٠٤ ش عبدﷲ غوشة ابراج خلف واشتي مكتب رقم
١١١٨٣ ,٨٣٠٢٣١:ب.ص

7

الصنف

الجاردنز/ عمان١١١٨٣ -٨٣٠٢٣١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٧٧٨

رقم العالمة التجارية

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

30/04/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

FANGDA HOLDING CO.,
LTD

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address FuRong Town Industrial Zone, Yueqing
City, Zhejiang 325600 (CN)

Goods/Services
Grinding wheel [hand tools]; abrading instruments [hand
instruments]; hand tools, hand-operated; garden tools, handoperated; razors, electric or non-electric; cutting tools [hand
tools]; gouges [hand tools]; drills [parts of hand tools];
handtools in the shape of guns [hand tools]; sculpting drill;
knives; table cutlery [knives, forks and spoons]; knife handles;
agricultural implements, hand-operated; instruments and tools
for skinning animals; harpoons; side arms, other than firearms;
milling cutters [hand tools]; wrenches [hand tools]; screwdriver
head for hand tool; scraping tools [hand tools]; punching (hand
tools); riveters [hand tools].

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.فانغدا ھولدينغ كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، تشجيانغ، يويھتشينغ سيتي،فورونغ تاون اندست﷼ زون
 الصين٣٢٥٦٠٠

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
171898
Class
8

30/04/2020

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
8

الصنف

١٧١٨٩٨

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الدوات اليدوية العاملة باليد،( عدد سحج )سنفرة( )عدد يدوية،(دواليب سحج )عدد يدوية
 أدوات القطع )عدد، شفرات الحلقة الكھربائية أو غير الكھربائية،عدد الحدائق العاملة باليد
 عدد يدوية على،( المثاقب )أجزاء من عدد يدوية،( أزاميل مقعرة للنحت )عدد يدوية،(يدوية
 أدوات القطع للمائدة )السكاكين والشوك، سكاكين، مثاقب النحت،(شكل بنادق )عدد يدوية
، العدد والدوات لسلخ الحيوانات، معدات زراعية العاملة باليد، مقابض السكاكين،(والملعق
،( قطاعات تفريز للطحن )عدد يدوية، أسلحة بيضاء عدا عن السلحة النارية،حراب خطافية
 خرامات )عدد،( عدد كشط)عدد يدوية، رؤوس المفكات لعدد يدوية،(مفاتيح ربط )عدد يدوية
.( مبرشمات )عدد يدوية،(يدوية
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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

االردن
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sanchi for Electrical
Appliances Co., Ltd.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hureya Street, Municipality
Intersection, Old Sala Bldg., Khartoum,
Sudan, P.O.Box: 910580, 11191

شارع الحرية ،تقاطع البلدية ،بناية سال سابقا ،الخرطوم،
السودان  ،ص.ب١١١٩١ ,٩١٠٥٨٠:

Applicant for
Correspondence

سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
١٧١٧٣٤

01/08/2019

Date of

الصنف

9

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 ،وصالت ]كھربائية[ ،مالمسات كھربائية ،لوحات تحكم ]كھربائية[،
محوالت كھربائية ،أسالك نحاس معزولة ،ھواتف السلكية ،قارنات كھربائية /وصالت
ّ
مقومات التيار الكھربائي ،أجھزة معالجة البيانات،
كھربائية ،أغطية للمخارج الكھربائيةّ ،
كواشف ،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
محوالت كھربائية ،أسالك
للخطوط الكھربائية ،وصالت ]كھربائية[ ،لوحات تحكم ]كھربائية[ّ ،
نحاس معزولة ،ھواتف السلكية ،عدادات  /أجھزة قياس ،أغطية للمخارج الكھربائية ،أغطية
مقومات التيار الكھربائي ،مصابيح للغرف المظلمة ]للتصوير الفوتوغرافي[،
للھواتف الذكيةّ ،
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[ُ ،جلَبْ 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 كبّاسة
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

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
171734
Class
9

Trademark

Goods/Services
acoustic alarms / sound alarms, electrical adapters, alarm bells,
electric, alarms, anode batteries / high tension batteries, antitheft 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], electrodynamic 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

65

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

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

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific, research, navigation, surveying, photographic,
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring,
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling the distribution or use of electricity;
apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing or processing sound, images or data; recorded and
downloadable media, computer software, blank digital or
analogue recording and storage media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating devices;
computers and computer peripheral devices; 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; light
diodes; light emitting diodes (LEDs); light switches; electric
light dimmers; LED and HID light controls; lighting control
panels; lighting control apparatus; computer software for use in
controlling lighting systems
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78550
Claim Date: 02/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كوايت فويس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

،٢٧٥١٧  شمال كاروالينا، تشابيل ھيل، انفايرون واي١٣٤٠
.الواليات المتحدة االمريكية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171849
Class
9

02/03/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
9

الصنف

١٧١٨٤٩

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
 أجھزة وأدوات لوصل أو فتح،اإلشارات والفحص والتفتيش واإلنقاذ وأجھزة وأدوات التعليم
 أجھزة لتسجيل أو نقل أو،أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكھربائية
 برامج الحاسوب ووسائط، الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل،استنساخ الصوت أو الصور
 الماكينات العاملة على قطع النقود، التسجيل والتخزين الفارغة الرقمية أو التناظرية
، الحواسيب واالجھزة الطرفية للحواسيب، اآلالت الراصدة للنقود واآلالت الحاسبة،المعدنية
بدالت الغوص وأقنعة الغواصين وسدادات االذن للغواصين ومالقط االنف للغواصين
، معدات اطفاء الحرائق،والسباحين والقفازات للغواصين ومعدات التنفس للسباحة تحت الماء
،( وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء ) ال ايه دي،صمامات الضوء الثنائية
 مفاتيح التحكم بصمامات اإلضاءة الثنائية، خافتات االضاءة الكھربائية،مفاتيح اإلضاءة
 لوحات،(الباعثة للضوء) ال ايه دي( وبمصباح تفريغ عالي الشدة الضوئية ) اتش آي دي
 برامج الحاسوب لالستخدام بالتحكم بأنظمة، معدات التحكم باالضاءة،التحكم باالضاءة
.االضاءة

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٥٥٠ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific, research, navigation, surveying, photographic,
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring,
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling the distribution or use of electricity;
apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing or processing sound, images or data; recorded and
downloadable media, computer software, blank digital or
analogue recording and storage media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating devices;
computers and computer peripheral devices; 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; light
diodes; light emitting diodes (LEDs); light switches; electric
light dimmers; LED and HID light controls; lighting control
panels; lighting control apparatus; computer software for use in
controlling lighting systems
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78549
Claim Date: 02/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كوايت فويس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

،٢٧٥١٧  شمال كاروالينا، تشابيل ھيل، انفايرون واي١٣٤٠
.الواليات المتحدة االمريكية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171850
Class
9

02/03/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
9

الصنف

١٧١٨٥٠

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
 أجھزة وأدوات لوصل أو فتح،اإلشارات والفحص والتفتيش واإلنقاذ وأجھزة وأدوات التعليم
 أجھزة لتسجيل أو نقل أو،أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكھربائية
 برامج الحاسوب ووسائط، الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل،استنساخ الصوت أو الصور
 الماكينات العاملة على قطع النقود، التسجيل والتخزين الفارغة الرقمية أو التناظرية
، الحواسيب واالجھزة الطرفية للحواسيب، اآلالت الراصدة للنقود واآلالت الحاسبة،المعدنية
بدالت الغوص وأقنعة الغواصين وسدادات االذن للغواصين ومالقط االنف للغواصين
، معدات اطفاء الحرائق،والسباحين والقفازات للغواصين ومعدات التنفس للسباحة تحت الماء
،( وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء ) ال ايه دي،صمامات الضوء الثنائية
 مفاتيح التحكم بصمامات اإلضاءة الثنائية، خافتات االضاءة الكھربائية،مفاتيح اإلضاءة
 لوحات،(الباعثة للضوء) ال ايه دي( وبمصباح تفريغ عالي الشدة الضوئية ) اتش آي دي
 برامج الحاسوب لالستخدام بالتحكم بأنظمة، معدات التحكم باالضاءة،التحكم باالضاءة
.االضاءة

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٧٨٥٤٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/٠٩/٠٢ :تاريخ االدعاء
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Date of

30/04/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO.,
LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An,
Dongguan, Guangdong, China
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
171822
Class
9

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.فيفو موبايل كوميونيكايشن كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، دونغوان، شانغان، ووشا، بي بي كاي رود،#٢٨٣
 الصين،غوانغدونغ
١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
9

Goods/Services
Data processing apparatus; Computers; Computer programs
[downloadable software]; personal digital assistants [PDAs];
Downloadable graphics for mobile phones; Downloadable emoticons
for mobile phones; Telecommunication apparatus in the form of
jewelry; Mobile phone software applications, downloadable; Tablet
computers; Mouse pads; Bags adapted for laptops; Covers for tablet
computers; Interactive touch screen terminals; Humanoid robots
with artificial intelligence; Smartglasses; Smartwatches; Smart rings;
Smart bracelets; USB card readers; USB flash drives; Touch screen
pens; Wearable computers; Photo printers; Hand-held Scanners;
Stands adapted for tablet computers; Pedometers; Facial recognition
devices; GPS navigation devices; Smartphones; Cell phones; Cell
phone straps; Wearable activity trackers; Cell phone cases; Covers
of cell phones; Protective films adapted for mobile phone screens;
Smartphones in the shape of a watch; Keyboards for mobile phones;
Hands free devices for mobile phones; Stands adapted for mobile
phones; Cabinets for loudspeakers; Wireless speakers; Intelligent
speakers; Artificial intelligence speakers; Headphones; Wireless
earphones; Virtual reality headsets; Headsets for mobile phones;
Wireless headsets for smartphones; Microphones for
telecommunication apparatus; Digital photo frames; Electronic book
readers; Car video recorders; Electronic educational apparatus;
Portable media players; Security surveillance robots; Selfie sticks for
use with smartphones; Selfie sticks [hand-held monopods]; Selfie
lenses; Connected bracelet(measuring apparatus); USB cables; USB
cables for cell phones; Eyeglasses; Eyeglass cases; Conversion
plug; Power adapters; Screens for mobile phones; Wearable video
display monitors; Batteries, electric; Battery chargers; USB
chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); Wireless
chargers; Stands adapted for cell phones in car; Cameras
[photography]; Scales with body mass analysers; Bathroom scales;
Electronic key fobs being remote control apparatus; Refrigerator
magnets; Biometric fingerprint door lock; Padlocks, electronic;
AnimateData processing apparatus; Computers; Computer programs
[downloadable software]; personal digital assistants [PDAs];
Downloadable graphics for mobile phones; Downloadable emoticons
for mobile phones; Telecommunication apparatus in the form of
jewelry; Mobile phone software applications, downloadable; Tablet
computers; Mouse pads; Bags adapted for laptops; Covers for tablet
computers; Interactive touch screen terminals; Humanoid robots
with artificial intelligence; Smartglasses; Smartwatches; Smart rings;
Smart bracelets; USB card readers; USB flash drives; Touch screen
pens; Wearable computers; Photo printers; Hand-held Scanners;
Stands adapted for tablet computers; Pedometers; Facial recognition
devices; GPS navigation devices; Smartphones; Cell phones; Cell
phone straps; Wearable activity trackers; Cell phone cases; Covers
of cell phones; Protective films adapted for mobile phone screens;
Smartphones in the shape of a watch; Keyboards for mobile phones;

الصنف

١٧١٨٢٢

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

أجھزة معالجة البيانات؛ الحواسيب؛ برامج للحاسوب ]برامج قابلة للتنزيل[؛
المساعدات الرقمية الشخصية؛ رسومات قابلة للتنزيل للھواتف المحمولة؛
رموز تعبيرية قابلة للتنزيل للھواتف المحمولة؛ أجھزة اتصاالت على شكل
 قابلة للتنزيل؛ أجھزة حاسوب،مجوھرات؛ تطبيقات برامج الھاتف المحمول
لوحية؛ وسائد الفأرة؛الحقائب المخصصة للحواسيب الشخصية المحمولة؛
أغطية أجھزة الحاسوب اللوحية؛ محطات شاشات اللمس التفاعلية؛
الروبوطات بمواصفات بشرية ذات ذكاء صناعي؛ نظارات ذكية؛ ساعات
ذكية؛ الخواتم الذكية؛ أساور ذكية؛ قارئات بطاقة الناقل التسلسلي العام؛
وحدات الذاكرة الفالشية؛ أقالم شاشة اللمس؛ حواسيب ملبوسة؛ طابعات
الصور؛ الماسحات الضوئية المحمولة؛ حوامل مخصصة ألجھزة الحاسوب
اللوحية؛ عدادات ال ُخطى؛ أجھزة التعرف على الوجه؛ أجھزة المالحة جي بي
إس؛ الھواتف الذكية؛ الھواتف المحمولة؛ أشرطة للھواتف الخلوية؛ أجھزة
تتبع النشاطات القابلة لالرتداء؛ محافظ للھواتف الخلوية؛ أغطية للھواتف
الخلوية؛ أشرطة واقية مخصصة لشاشات الھواتف المحمولة؛ الھواتف
الذكية على شكل ساعة؛ لوحات مفاتيح للھواتف المحمولة؛ أجھزة األيدي
الحرة للھواتف المحمولة؛ حوامل مخصصة للھواتف المحمولة؛ خزائن
لمكبرات الصوت؛ مكبرات الصوت الالسلكية؛ مكبرات صوت ذكية؛ مكبرات
ذات ذكاء إصطناعي؛ سماعات الرأس؛ سماعات السلكية؛ سماعات الواقع
االفتراضي؛ سماعات للھواتف المحمولة؛ سماعات السلكية للھواتف الذكية؛
الميكروفونات ألجھزة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ إطارات الصور
الرقمية؛ قارئات الكتب اإللكترونية؛ مسجالت فيديو للسيارات؛ أجھزة تعليم
إلكترونية؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ روبوتات المراقبة األمنية؛ عصي
السيلفي لالستخدام مع الھواتف الذكية؛ عصي السيلفي ]المحمولة باليد[؛
عدسات السيلفي؛ سوار متصل )جھاز قياس(؛ كابل الناقل التسلسلي العام؛
كابل الناقل التسلسلي العام للھواتف الخلوية؛ نظارات؛ عِ لَّب النظارات؛ قابس
التحويل؛ محوالت الطاقة؛ شاشات للھواتف المحمولة؛ شاشات ملبوسة
لعرض الفيديو؛ بطاريات كھربية؛ شواحن البطاريات؛ شواحن يو إس بي؛
بنوك طاقة محمولة )بطاريات قابلة إلعادة الشحن(؛ شواحن السلكية؛ حوامل
مخصصة للھواتف في السيارة؛ كاميرات التصوير الفوتوغرافي؛ موازين مع
محلالت كتلة الجسم؛ موازين الحمامات؛ سالسل تعليق المفاتيح االلكترونية
على أنھا أجھزة تحكم عن بعد؛ مغناطيس الثالجة؛ أقفال الباب بالبصمة
.البيومترية؛ أقفال إلكترونية ذات حلقات؛ الرسوم المتحركة
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Hands free devices for mobile phones; Stands adapted for mobile
phones; Cabinets for loudspeakers; Wireless speakers; Intelligent
speakers; Artificial intelligence speakers; Headphones; Wireless
earphones; Virtual reality headsets; Headsets for mobile phones;
Wireless headsets for smartphones; Microphones for
telecommunication apparatus; Digital photo frames; Electronic book
readers; Car video recorders; Electronic educational apparatus;
Portable media players; Security surveillance robots; Selfie sticks for
use with smartphones; Selfie sticks [hand-held monopods]; Selfie
lenses; Connected bracelet(measuring apparatus); USB cables; USB
cables for cell phones; Eyeglasses; Eyeglass cases; Conversion
plug; Power adapters; Screens for mobile phones; Wearable video
display monitors; Batteries, electric; Battery chargers; USB
chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); Wireless
chargers; Stands adapted for cell phones in car; Cameras
[photography]; Scales with body mass analysers; Bathroom scales;
Electronic key fobs being remote control apparatus; Refrigerator
magnets; Biometric fingerprint door lock; Padlocks, electronic;
Animated cartoons
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تاريخ ايداع الطلب:

03/05/2020

اسم طالب التسجيل:

انكر انوفيشينز تيكنولوجي كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Anker Innovations
Technology Co., Ltd.

روم  ٧ ،٧٠١اف بيلدينغ  ،٧فيرست فيز اوف ھيدكوارترز
بيلدينغ اوف تشانغشا تشنغديان سوفتوير بارك كو ،.ليمتد ،نو.
 ٣٩جيانشان رود ،تشانغشا ناشيونال ھاي-تيك اندست﷼
ديفيلوبمنت زون ،جمھورية الصين الشعبية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٩١٣

03/05/2020

الصنف

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة عرض ذات الحجم الكبير ،جھاز عرض للصور الجانبية ،عصي الصور الشخصية
]عصا محمولة باليد[ ،أجھزة عرض التركيز التلقائي ،أجھزة عرض الفيديو ،شرائح التصوير
الفوتوغرافي ،نظارات طبية ،شاشات العرض ،كاميرات التصوير الفوتوغرافي ،جھاز تحكم
عن بعد لجھاز العرض ،اجھزة عرض للشرائح الشفافة ،أجھزة عرض الشرائح ،اجھزة
عرض باسقاط الصورة ،سماعات )اطقم الرأس( الواقع االفتراضي ،مشغالت محمولة
للوسائط  ،اجھزة إرسال الصوت ،مستقبالت الصوت والفيديو.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 701, 7F Building 7, 1st Phase of
Headquarters Building of Changsha
Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39
Jianshan Road, Changsha National HighTech Industrial Development Zone P. R.
China
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Trademark
171913
Class
9

Goods/Services
astronomical projector; profile projectors; selfie sticks [hand;held monopods]; automatic focus projectors; video projectors
slides [photography]; eyeglasses; projection screens; cameras
[photography]; remote controller for projector; transparency
;projection apparatus; slide projectors; projection apparatus
virtual reality headsets; portable media players; sound
transmitting apparatus; audio- and video-receivers.
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

 ،١-١كايوباشي  -٣تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٨٠٨

31/05/2020

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة قياس واختبار كھربائية أو مغناطيسية  ،والبطاريات وخاليا كھربية  ،البطاريات
الشمسية آالت ومعدات لالتصاالت السلكية والالسلكية  ،أجھزة الفاكس و اآلالت
واألجھزة اإللكترونية وأجزائھا  ،تكنولوجيا الورق اإللكترونية لالستخدام في شاشات
العرض اإللكترونية  ،أجھزة الحاسوب ،بكرات مثل أسطوانات النقل  ،أسطوانة توريد
الحبر  ،أسطوانة التحميض  ،وما إلى ذلك ،أدوات ومعدات للطابعات ،والفاكس  ،وآلة
النسخ  ،أجھزة وأدوات القياس  ،آالت وأجھزة القياس أو االختبار  ،أجھزة اإلنذار
لضغط اإلطارات  ،أجھزة إنذار لضغط اإلطارات  ،مقاييس ضغط إلطارات المركبات ،
مقاييس ضغط اإلطارات  ،عداد قياس البنزين  ،آالت اختبار المطاط ،آالت ،وأجھزة
ومعدات التصوير الفوتوغرافي ،اآلالت واألجھزة السينمائية ،اآلالت واألجھزة
البصرية ،الكاميرات ،أقنعة واقية ،الدوائر اإللكترونية واألقراص المدمجة المسجل
عليھا برامج لأللعاب المحمولة يدويا مع شاشات الكريستال السائل ،أحزمة الوزن
للغوص ،ملفات الموسيقى القابلة للتحميل  ،ملفات الصور القابلة للتحميل ،المنشورات
اإللكترونية  ،البطاريات الكھربائية ،والبطاريات الكھربائية للمركبات  ،نظارات
شمسيه ،شواحن بطاريات للھواتف المحمولة  ،خراطيم اطفاءة الحرائق ،برامج
حاسوبية لرصد وتحليل بيانات الرحالت الجوية وقارئات معلومات اإلطارات  ،أدوات
وأجھزة للفحص ) المراقبة( ،مقابض ألجھزة حاسوب المحمولة‘ وأجھزة إرسال
واستقبال ساتلي والسكلي ،أجھزة وأدوات اإلشارات  ،برامج تشغيل القواميس الرقمية
اإللكترونية ،منشآت وشبكات وأجھزة االتصاالت السلكية والالسلكية  ،مساندات لتثبيت
أجھزة االتصاالت السلكية والالسلكية ،أجھزة تقنية المعلومات وتحديدا أجھزة اإلنترنت
الالسلكية التي تقدم خدمات المعلوماتية ولھا وظائف الھاتف الخلوي  ،والماسحات
الضوئية ذات رمز شريطي  /ثنائي األبعاد ،طابعات ،وأجھزة وأدوات للمساحة ،
وأجھزة وبرامج الحاسوب لالستخدام الساتلي أنظمة المالحة عبر األقمار الصناعية و
 /أو و /او ألغراض المالحة  ،برامج حاسوب لتشغيل أنظمة المالحة عبر األقمار
الصناعية وأنظمة تحديد المواقع العالمية )جي بي اس( والستخدام أنظمة تحديد
المواقع العالم )جي بي اس( ولتتبع وتحديد موقع وتأمين سالمة المركبات وأي
اغراض  ،برامج حاسوب لالستخدام مع مخططي الطرق والخرائط اإللكترونية
والقواميس الرقمية ألغراض المالحة  ،اجھزة طرفية خاصة بالحواسيب ،وھي خاصة
باستخدامات المالحة ولمخططي الطرقو /او خرائط رقمية ،وخرائط الكترونية يمكن
تحميلھا ،ونظام تحديد مواقع عالمي ) جي بي اس( ويتضمن كمبيوترات وبرامج
حاسوبية ،اجھزة ارسال وأجھزة استقبالواجھزة شبكاتوانظمة تحديد مواقع عالمية )
جي بي اس( ومالحة وتوجيه وتموضع وتتضمن حواسيبوبرامج حاسوبواجھزة
بثواجھزة استقبال و /أو استقبال ساتلي خاصة بتحديد مواقع عالمية ) جي بي
اسومنصات تشغيل وحوسبة متحركة وتحتوي على اجھزة بث واستقبال بياناتوشبكات
السلكية ومداخل لجمع وادارة البيانات ،أجھزة مالحة لمركبات وھي عبارة عن
حواسيب على متنھاوحواسيب شخصية محمولة لمخططي الطرق ) حواسيب
محمولة( ،وانظمة مالحة ساتلية وتحديدا انظمة ) جي بي أس( ،وبرامج الدارة
المعلومات للنقل وقطاع المرور ،برامج الدارة وصيانة مجموعة من المركبات ،برامج
لمخططي الطرق العاملة ،برامج لنظام معلومات السفر من اجل تزويد بنصائح خاصة
بالسفر ومرئية في محطات الوقود ومواقف السيارات والمطاعم و معارض بيع
السيارات ومعلومات اخرى متعلقة بالسفر والنقل ،برامج لعرض خرائط الكترونية،
برامج لتحديد متطلبات الصيانة ،ومواعيد الصيانة للمركبات ،وتحديد موقع المركبة
وانظمة تتبعھا وحمايتھا والتي تحتوي على ھوائيات واجھزة بث السلكي والتي تثبت
على المركبة ،اجھزة لتحديد واستعادة المركبات ومبرمجة الستخدام نظام تحديد الموقع
العالمية ) جي بي اس( واالتصاالت الخلوية ،قواعد بيانات الكترونية خاصة
باالطارات واجزاء المركبة ومركبات و مجموعة من المركبات ،تقارير الكترونية
بخصوصو االطارات واجزاء المركبة والمركبة ومجموعة من المركبات ،اجھزة

9

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Trademark
171808
Class
9

Goods/Services
Electric or magnetic meters and testers; batteries and cells; solar
;batteries; telecommunication machines and apparatus; facsimiles
electronic machines, apparatus and their parts; electronic displays
utilizing electronic paper technology; computers; rollers such as
transfer roller, toner supply roller, development roller, etc. for printer,
;facsimile, copy machine; measuring apparatus and instruments
measuring or testing machines and instruments; alarm devices for
;tire pressure; measuring and alarm devices for tire pressure
pressure gauges in vehicle tires; tire pressure gauges; gasoline
gauges; rubber testing machines; photographic machines and
apparatus; cinematographic machines and apparatus; optical
machines and apparatus; cameras; protective masks; electronic
circuits and CD-ROMs recorded with programs for hand-held games
;with liquid crystal displays; weight belts for scuba diving
downloadable music files; downloadable image files; electronic
;publications; batteries, electric; batteries, electric, for vehicles
;sunglasses; battery chargers for mobile phones; fire hoses
computer software for monitoring, analyzing flight data and
predicting treadwear of tires; checking (supervision) apparatus and
instruments; holders for hand-held computers; satellite and radio
transmitter and receiver apparatus; signaling apparatus and
;instruments; software for operating electronic digital dictionaries
telecommunications installations, networks and apparatus; fixing
racks for telecommunications hardware; telematics apparatus,
namely wireless Internet devices which provide telematics services
and have a cellular phone function; barcode/two-dimensional code
scanners; printers; surveying apparatus and instruments; computer
hardware and software for use with satellite and/or GPS navigation
systems for navigation purposes; computer software for operating
satellite navigational systems and global positioning systems [GPS],
and for use of global positioning systems [GPS] for tracking,
locating and security of vehicles and objects; computer software for
use with route planners, electronic maps and digital dictionaries for
navigation purposes; computer terminals, all in particular for the use
;of navigation systems, route planners, and/or digital maps
]downloadable electronic maps; global positioning systems [GPS
consisting of computers, computer software, transmitters, receivers,
and network devices; location, orientation and navigation, and global
positioning systems [GPS] consisting of computers, computer
software, transmitters, global positioning system [GPS] receivers
and/or satellite receivers; mobile computing and operating platforms
consisting of data transceivers, wireless networks and gateways for
collection and management of data; navigation apparatus for
vehicles in the nature of on-board computers; route planners in the
;)form of hand-held personal computers (hand-held computers
satellite navigational systems, namely global positioning systems
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[GPS]; software for information management for the transport and
traffic sector; software for management and maintenance of groups
of vehicles; software for operating route planners; software for travel
information systems for providing or displaying travel advice on
petrol stations, car parks, restaurants, car dealers and other travel
and transport-related information; software for viewing electronic
maps; software to indicate maintenance requirements and
maintenance scheduling for vehicles; vehicle locating, tracking and
security systems comprised of antennas and radio transmitters to be
placed in vehicles; vehicle locator and recovery devices
programmed to use global positioning systems [GPS] and cellular
telecommunications; electronic databases relating to tires, vehicle
parts, vehicles and groups of vehicles; electronic publications
relating to tires, vehicle parts, vehicles and groups of vehicles;
electronic reports relating to tires, vehicle parts, vehicles and groups
of vehicles; electronic sensing, checking, monitoring and
communication devices used in relation to vehicles, tires, vehicle
parts and groups of vehicles; electronic sensors for tires, vehicles
and vehicle parts; software for use in relation to subscription
services provided in relation to tires and vehicle parts; software for
use in relation to the replacement, repair, inspection, installation,
monitoring, management, maintenance, ordering or purchase of
tires, vehicle parts and vehicles; software used in relation to tires,
vehicle parts, vehicles and groups of vehicles; downloadable
software applications for use in monitoring and tracking tires and
tire data; computer software in the field of fleet management
services; computer software for use in managing, tracking, and
optimizing fleet operation costs and productivity based on
commercial fleet tire data; computer software for use in monitoring
tracking and reporting tire treadwear data, and predicting potential
risky driving conditions for tires and allow vehicles to react to such
conditions to prevent accident; downloadable software applications
for analyzing treadwear of tires based on pictures; accident
preventing systems primarily comprising sensors, operating
software and computer hardware for measuring and transmitting tire
treadwear data; tire treadwear detecting systems primarily
comprising treadwear detecting sensors, low tire pressure automatic
indicators, electric sensors, signal transmitters, signal receivers, and
electronic display interfaces; computer software for reporting the
performance and condition of tires in retreading tires; computer
software for tire retread dealers to track, photograph, and provide
receipts for retreaded tires; computer software for tracking inventory
of retread tires; computer software for information tracking and
reporting functions in the retread tire business in the field of
customer relationship management, supply chain management,
human services, and financial applications, all designed to help
businesses in the retread, commercial, retail and wholesale tire
industry; tire pressure monitoring systems; tire pressure and
temperature monitoring and measuring machines and instruments;
electronic machines and apparatus for measuring, monitoring and
transmitting tire pressure and temperature; electronic machines and
apparatus for technological and scientific use comprising sensors,
antennas, GPS antennas, transmitters, receivers and computer
software; computer software for vehicle drive information, vehicle
kinetic information and tire pressure information; terminal devices
for collecting information which have saving data measured by
remote monitoring and transmitting saved data on demand
functions; data transmitting devices for telecommunication;
computer software for monitoring and managing pressure in tires;
tire pressure management and monitoring systems comprising
sensors, operating software, and computer hardware; tire pressure
sensors; electronic machines and apparatus for measuring,
monitoring and transmitting tire pressure and tire temperature
comprising sensors, antennas, transmitters, receivers, displays,
personal digital assistants, mobile telecommunication terminals and
computer software; software applications for use in monitoring,
tracking, and reporting tire pressure and temperature; tire pressure
management and monitoring systems primarily comprising sensors,

االستشعار االلكتروني والتحقق و المراقبة و أجھزة اتصاالت مستخدمة للمركبات
واالطارات واجزاء المركبات و مجموعات من المركباتوأجھزة استشعار إلكترونية
 برامج لالستخدام فيما يتعلق بخدمات االشتراك،لإلطارات والمركبات وأجزاء المركبات
 برامج لالستخدام فيما،والتي يتم تقديمھا بما يخص اإلطارات وقطع غيار المركبات
يتعلق باستبدال أو إصالح أو فحص أو تركيب أو مراقبة أو إدارة أو صيانة أو طلب أو
 البرمجيات المستخدمة فيما يتعلق، شراء اإلطارات وقطع غيار المركبات والمركبات
 وتطبيقات برمجية، باإلطارات وأجزاء المركبات والمركبات ومجموعات المركبات
 وبرامج،قابلة للتنزيل الستعمالھا في مراقبة وتتبع اإلطارات وبيانات اإلطارات
 برامج حاسوبية الستخدامھا في، حاسوبية في مجال خدمات إدارة اسطول المركبات
إدارة وتتبع وتحسين تكاليف تشغيل اسطول المركبات وإنتاجيته بناء على البيانات
 وبرامج الحاسوب الستخدامھا في مراقبة،التجارية الخاصة بإطارات اسطول المركبات
 وكذلك للتنبؤ بظروف القيادة الخطرة،تتبع بيانات مداسات اإلطارات واإلبالغ عنھا
المحتملة لإلطارات والسماح للسيارات بالتفاعل مع ھذه الظروف لمنع وقوع اية
 وتطبيقات برمجية قابلة للتحميل لتحليل مداس اإلطارات اعتمادا على الصور، حوادث
 تشمل أنظمة الوقاية من الحوادث بشكل أساسي أجھزة استشعار وبرامج تشغيل،
 وأنظمة الكشف عن مداسات،وأجھزة حاسوب لقياس ونقل بيانات مداسات اإلطار
اإلطارات والتي تشمل في األساس أجھزة استشعار للكشف عن مداسات اإلطارات
ومؤشرات تلقائية لمعرفة ضغط اإلطارات المنخفض وأجھزة استشعار كھربائية
، وأجھزة إرسال اإلشارات وأجھزة استقبال اإلشارة وواجھات العرض اإللكترونية
 برامج،برامج الحاسوب لإلبالغ عن أداء وحالة اإلطارات لغايات تبديل اإلطارات
حاسوبية للعاملين بتجديد اإلطارات لغايات تتبع وتصوير وتقديم إيصاالت عن اإلطارات
 برامج حاسوبية، برامج حاسوبية لتعقب مجمل اإلطارات المجددة،التي تم تبديلھا
لتعقب المعلومات وتحضيرتقارير عن االعمال في مجال اإلطارات المجددة وذلك في
حقل إدارة العالقات بالعمالء وإدارة سالسل الزويد والخدمات البشرية والتطبيقات
المالية وكل ذلك مصمم لعون الشركات العاملة في صناعة اإلطارات المجددةوفي
 وأنظمة،الجوانب المتعلقة بتجارة التجزئة والجملة والخاصة بصناعة االطارات
،  آالت ومعدات لقياس ومراقبة ضغط وحراراة اإلطارات،مراقبة ضغط اإلطارات
واآلالت واألجھزة اإللكترونية لقياس ومراقبة وارسال معلومات عن درجة ضغط
 واآلت وأجھزة الكترونية لالستخدام التقني والعلمي التي تتضمن،وحرارة اإلطارات
على أجھزة استشعار وھوائيات وھوائيات جي بي أس وأجھزة بث وأجھزة لالستقبال
 برامج حاسوب للحصول على معلومات حول محرك السيارة، وبرامج حاسوبية
 وأجھزة طرفية لتجميع،ومعلومات عن حركة السيارة ومعلومات عن ضغط اإلطارات
معلومات تتضمن بيانات مخزنة تم قياسھا بالمراقبة عن بعد وترسل البيانات
 وبرامج حاسوبية لرصد، أجھزة إرسال البيانات لالتصاالت، المحفوظة عند الطلب
 وأنظمة إدارة ومراقبة ضغط اإلطارات والتي تتضمن على، وإدارة ضغط اإلطارات
، أجھزة إلستشعار ضغط اإلطارات،أجھزة استشعار وبرامج تشغيل وأجھزة حاسوب
واآلت وأجھزة الكترونية لقياس ومراقبة وبث قراءات ضغط ودرجة حرارة اإلطارات
وھي تتضمن أجھزة استشعار وھوائيات وأجھزة بث واجھزة استقبال وشاشات
 وتطبيقات، ومساعدات رقمية شخصية ومحطات اتصاالت متنقلة وبرامج حاسوبية
 أنظمة إدارة، برمجية لالستخدام في مراقبة ومتابعة ضغط ودرجة حرارة اإلطارات
ومراقبة ضغط اإلطارات تتضمن بشكل رئيسي على أجھزة لإلستشعار وبرمجيات
للتشغيل وأجھزة حاسوب لقياس وبث معلومات عن انحرافات اإلطارات وبيانات
 وتتضمن أنظمة مراقبة ضغط ودرجة حرارة اإلطارات بشكل رئيسي برنامجا،ضغطھا
لرصد ضغط اإلطارات ودرجة حرارتھا واجھزة تحديد ضغط اإلطارات المنخفض بشكل
تلقائيوعدادات لقياس ضغط اإلطارات وأجھزة استشعار كھربائية وأجھزة استشعار
ضغط اإلطارات أو أجھزة إستشعار درجة الحرارة وأجھزة بث إشارات وأجھزة
.استقبال إشارات وشاشات عرض إلكترونية
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operating software, and computer hardware for measuring and
transmitting tire deflection and pressure data; tire pressure or
temperature monitoring systems primarily comprising software for
monitoring tire pressure and temperature, low tire pressure
automatic indicators, tire pressure gauges, electric sensors, tire
pressure sensors or temperature sensors, signal transmitters, signal
receivers, and electronic display interfaces
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
BRIDGESTONE
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Date of

31/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Majid Al Futtaim Holding
LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deira, Majid Al Futtaim Tower 1, 10th
Floor, P.O.BOX 91100 Dubai, UAE
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
Trademark
171891
Class
9

Goods/Services
computer software for voice recognition, processing voice
commands and converting between speech and text; computer
software for creating, sending, receiving and managing
voicemail and email; computer software for scheduling and
managing appointments, reminders, events and calendar entries
on an electronic calendar; computer software for personal
information management; computer software for organizing and
accessing phone numbers, addresses, and other personal
contact information; computer software for accessing, browsing
and searching online databases; computer software for
providing consumer resources for searching, locating, rating,
evaluating and providing directions for the purchase,
consumption and use of a wide range of consumer products,
services, and information over a global communications
network and using any connected access mode in any format,
namely, mobile communication devices, desktop internet, email,
voice or social media channels; computer software for global
positioning and for providing travel directions; computer
software for enabling hands-free use of a mobile phone through
voice recognition; computer software for making travel
arrangements; computer software to assist in making
reservations at hotels and restaurants; Personal digital
assistant; Voice recognition software; Voice messaging
services; Voice transmission services; Artificial intelligence
software; Mobile applications for booking transportation and
accommodation; Downloadable mobile applications for booking
transportation and accommodation; Interactive computer
software that provides navigational and travel information;
Online payment gateway; Software for online messaging;
Reservation systems software; Digital music downloadable
provided from a computer database or the internet; Digital
music downloadable from the Internet; Navigation software;
Downloadable video recordings featuring music; Downloadable
music files; Digital music players; Prerecorded music videos;
Video players; Downloadable multimedia namely videos,
movies, music; Entertainment software; Multimedia software;
Mobile apps

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.ذ.ماجد الفطيم القابضة ش

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

٩١١٠٠ .ب. ص، الطابق العاشر،١  برج ماجد الفطيم،ديرة
 االمارت العربية المتحدة،دبي
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
9

الصنف

١٧١٨٩١

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 برامج،برامج حاسوبية لتمييز الصوت ومعالجة األوامر الصوتية والتحويل بين الكالم والنص
 برامج،حاسوبية إلنشاء وإرسال واستقبال وإدارة البريد الصوتي والبريد اإللكتروني
حاسوبية لجدولة وإدارة المواعيد ورسائل التذكير واألحداث والمُدخالت على التقويم في
 برامج حاسوبية لتنظيم، برامج حاسوبية إلدارة المعلومات الشخصية،التقويم اإللكتروني
،أرقام الھواتف والعناوين ومعلومات االتصال الشخصية األخرى وتسھيل الوصول إليھا
 برامج،برامج حاسوبية للوصول إلى قواعد البيانات على اإلنترنت وتصفحھا والبحث فيھا
حاسوبية لتزويد المستھلك بمصادر للبحث ولتحديد موقع الخدمات ولتصنيف ولتقييم ولتوفير
توجيھات للشراء ولالستھالك وإلستخدام مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات
والمعلومات االستھالكية من خالل شبكة اتصاالت عالمية واستخدام أي صيغة دخول موصولة
بأي نسق موجود على أجھزة االتصال المحمولة أو إنترنت سطح المكتب أو عبر البريد
 برامج حاسوبية لتحديد،اإللكتروني أو قنوات المواد الصوتية أو وسائل التواصل االجتماعي
 برامج حاسوبية للتمكين من استخدام،المواقع العالمية ولتوفير إرشادات خاصة بالسفر
 برامج حاسوبية لعمل،الھاتف المحمول بدون استخدام اليدين وذلك من خالل تمييز الصوت
 المساعد، برامج حاسوبية للمساعدة بإجراء حجوزات الفنادق والمطاعم،ترتيبات السفر
 خدمات، خدمات الرسائل الصوتية، برامج تمييز الصوت والتعرف عليه،الرقمي الشخصي
 تطبيقات الھاتف المحمول للحجز بوسائل، برامج الذكاء االصطناعي،البث الصوتي
 تنزيل تطبيقات الھاتف المحمول الخاصة بالحجز بوسائل المواصالت،المواصالت وللسكن
 بوابة الدفع عبر، برامج حاسوبية تفاعلية توفر معلومات عن المالحة والسف،والسكن
 الموسيقى الرقمية المُنزلة من، برامج أنظمة الحجز، ورنامج للرسائل عبر اإلنترنت،اإلنترنت
 برامج، الموسيقى الرقمية القابلة للتنزيل من اإلنترنت،قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت
، ملفات الموسيقى القابلة للتنزيل، تسجيالت فيديو قابلة للتنزيل وخاصة بالموسيقى،المالحة
 الوسائط، مشغالت الفيديو، مقاطع فيديو موسيقية مسجلة مسب ًقا،مشغالت الموسيقى الرقمية
 برامج،  برامج الترفيه، المتعددة القابلة للتنزيل وھي مقاطع الفيديو واألفالم والموسيقى
 تطبيقات الھاتف المحمول،الوسائط المتعددة
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

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

المنافذ الرقمية للحلول الرقمية ذ.م.م
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة  /الشارع  -دابوق -مجمع الملك حسين لالعمال ،
ص.ب١١٨١٤ ,١٤٤٧٦١:
ص.ب  ١١٨١٤ -١٤٤٧٦١المدينة  /الشارع  -دابوق -مجمع
الملك حسين لالعمال
9
الصنف
١٧١٩٤٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برامج حاسوبية )برمجيات قابلة للتنزيل( ,معالجات )وحدات معالجة مركزية(
وسائط تخزين بيانات مغناطيسية برمجيات حاسوبية )مسجلة(

08/06/2020

Date of

Applicant Name:
Digital Gates
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman -Dabouq-king Hussein
Business park, P.O.Box: 144761, 11814
Applicant for
P.O.Box 144761 -11814 city/street Amman
Correspondence
-Dabouq-king Hussein Business park
Trademark
171943
Class
9

Goods/Services
( Programs ( compute) ( downloadable software) , Processors
)Central processing units) Data media ( Magnetic
)Computer software ( recorded
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2020

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

ريفيان اي بي ھولدينغز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Rivian IP Holdings, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 13250 N. Haggerty Road, Plymouth,
Michigan 48170, United States of America

 ١٣٢٥٠ان .ھاغرتي رود ،باليماوث ،ميتشيغان ،٤٨١٧٠
الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧١٧٥٩

الصنف

16/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
واجھات الحاسوب البينية؛ البرامج الحاسوبية لتصميم واجھات المستخدم؛ األجھزة المزودة
ببطاريات كھربائية المتصلة السلكيًا والتي تتضمن برمجيات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن
بُعد لتخزين وتفريغ الكھرباء المخزنة الستخدامھا في المساكن والمباني ؛ األجھزة المزودة
ببطاريات كھربائية المتصلة السلكيًا والتي تتضمن برمجيات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن
بُعد لتخزين وتفريغ الكھرباء المخزنة التي يتم توفيرھا من او الى شبكة طاقة كھربائية أو اي
مصدر آخر لتوليد الطاقة الكھربائية لتحقيق استقرار الكھرباء وتلبية حاجاتھا وأھداف
استخدامه ؛ البرمجيات الحاسوبية لمراقبة عملية تخزين وتفريغ الطاقة المخزنة من وإلى تلك
األجھزة المزودة ببطاريات كھربائية المتصلة السلكيًا وتحسينھا وتنظيمھا؛ البطاريات لتزويد
محركات المركبات الكھربائية بالطاقة الكھربائية ؛ موصالت الطاقة الكھربائية المثبتة على
الحائط لشحن المركبات الكھربائية ؛ موصالت الطاقة الكھربائية المحمولة القابلة للتوصيل
لشحن المركبات الكھربائية؛ البرمجيات القابلة للتنزيل بشكل تطبيق متنقل لمراقبة الشحنة
الكھربائية وحالة المركبات والتحكم بھا عن بعد ؛ البرمجيات القابلة للتنزيل بشكل برمجيات
انظمة تشغيل المركبات؛ أجھزة المالحة للمركبات ]أجھزة الكمبيوتر على متن المركبة[ ؛
اجھزة تحديد موقع المركبات واستردادھا المبرمجة الستخدام نظام تحديد المواقع العالمي
واالتصاالت الخلوية؛ اجھزة الراديو المعدة للمركبات؛ اجھزة االنذار ضد السرقة؛ اجھزة
شحن البطاريات الستخدامھا مع بطاريات المركبات؛ ضوابط السرعة للسيارات؛ معدات سالمة
المركبات وتحديدا أجھزة مراقبة االھتزازات اإللكترونية والصدمات والحركة والزاوية
والحرارة والفلطية ؛ معدات سالمة المركبات وتحديدا نظام مراقبة على متن المركبة يتكون
من كاميرات واجھزة مراقبة لكشف النقاط غير المرئية على جانبي السيارة والتخلص منھا؛
أجھزة اإلرسال واالستقبال الالسلكية المزودة بتقنية التجميع والعرض لتحديد حالة جميع
أنواع المركبات في البيئات المحلية وتتبعھا؛ البطاريات الكھربائية للمركبات؛ معدات سالمة
المركبات وتحديدا أجھزة مراقبة ضغط اإلطارات اإللكترونية ؛ معدات سالمة المركبات
وتحديدا أجھزة استشعار وكاميرات الرجوع الى الخلف ؛ وحدات موازنة اإلطارات للمركبات
البرية؛ انظمة الدخول بدون مفتاح وانظمة اإلشعال بدون مفتاح للسيارات التي تتكون من
معالج دقيق وجھاز استقبال إشارة إلكتروني وجھاز لفتح االبواب مزود بجھاز إرسال
مستجيب لإلشارة اإللكترونية؛ عدادات سرعة للمركبات؛ أجھزة كشف األجسام بالرادار
الستخدامھا في المركبات ؛ اجھزة االستشعار الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي المثبتة
على متن المركبة لتحديد معدل حركتھا ؛ شواحن بطاريات الھواتف الخليوية الستخدامھا
داخل المركبات ؛ أجزاء محركات المركبات وتحديدا منظمات الحرارة )ثيرموستات(؛ معدات
ارسال واستقبال الصوت للمركبات وتحديدا أجھزة الستريو ومكبرات الصوت ومضخمات
الصوت والمعادالت واجھزة التقاطع وعلب مكبرات الصوت؛ منافذ شحن يو اس بي
الستخدامھا داخل المركبات ؛ االقفال الكھربائية للمركبات ؛ كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات
؛ مفاتيح التحكم بدرجات الحرارة داخل المركبة؛ مفاتيح التحكم الالسلكية للمراقبة والتحكم
عن بعد في عمل وحالة األجھزة أو األنظمة الكھربائية والميكانيكية األخرى وتحديدا أنظمة
البطاريات واإلضاءة والمتابعة واألمن؛ اجھزة التحكم بمفاتيح الحركة عن بعد للمركبات ؛
انظمة تحديد موقع المركبة وتتبعھا وامنھا تشتمل على ھوائي وجھاز ارسال السلكي يتم
وضعھا في المركبة ؛ منظمات الفلطية في المركبات؛ معدات ارسال واستقبال الصوت
للمركبات وتحديدا مكبرات الصوت ألنظمة السيارات الصوتية ؛ ادوات المالحة للمركبات
]أجھزة الكمبيوتر على متن المركبة[ ؛ الموصالت الكھربائية من السيارات إلى المقطورات ؛
البطاريات المعدة للمركبات ؛ األجھزة الكھربائية وتحديدا محطات الشحن لشحن المركبات
الكھربائية ؛ اجھزة تحليل محركات المركبات المحوسبة ؛ وصالت الستخدامھا مع المركبات ؛
محوالت التيار الكھربائي الستخدامھا مع المركبات ؛ الوصالت الكھربائية الستخدامھا مع
المركبات ؛ المراكم الكھربائية للمركبات؛ ترموستات للمركبات ؛ مؤشرات آلية للضغط
المنخفض في إطارات المركبات ؛ مسجالت األميال للمركبات؛ أجھزة تحكم عن بعد لتشغيل
اجھزة إنذار المركبات.

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171759
Class
9

Trademark

Goods/Services
Interfaces for computers; computer programs for user interface
design; wirelessly connected electric battery apparatus with
embedded remotely updateable software and firmware for
storage and discharge of stored electricity for usage in
dwellings and buildings; wirelessly connected electric battery
apparatus with embedded remotely updateable software and
firmware for storing and discharging stored electricity supplied
by or to an electric power grid or other source of electric power
generation for stabilizing and meeting electricity demands and
usage goals; computer software for monitoring, optimizing, and
regulating the storage and discharge of stored energy to and
;from such wirelessly connected electric battery apparatus
batteries to supply electric power to motors for electric
vehicles; wall-mounted electric power connectors to charge
electric vehicles; mobile plug-in electric power connectors to
charge electric vehicles; downloadable software in the nature of
a mobile application for monitoring electric charge and status of
vehicles and remote control of vehicles; downloadable software
in the nature of vehicle operating system software; navigation
apparatus for vehicles [on board computers]; vehicle locator
and recovery device programmed to use global positioning
system (GPS) and cellular telecommunications; radios for
vehicles; burglar alarms; battery chargers for use with vehicle
batteries; cruise controls for motor vehicles; vehicle safety
equipment, namely, electronic vibration, shock, motion, angle,
temperature and voltage monitors; vehicle safety equipment,
namely an on-board vehicular surveillance system comprised of
cameras and monitors for exposing and eliminating the blind
spots on both sides of the vehicle; wireless transceivers with
collection and display technology for the status and tracking of
all vehicle types in local environments; batteries, electric, for
vehicles; vehicle safety equipment, namely, electronic tire
pressure monitors; vehicle safety equipment, namely, back-up
;sensors and cameras; tire balancing units for land vehicles
keyless entry system and keyless ignition switch system for
automotive vehicles comprised of microprocessor, electronic
;signal receiver, and keyfob with electronic signal transponder
speedometers for vehicles; radar object detectors for use on
vehicles; vehicle mounted GPS sensor for determining the rate
of motion for a vehicle; cell phone battery chargers for use in
vehicles; vehicle engine parts, namely, thermostats; audio
equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers,
equalizers, crossovers and speaker housings; USB charging
ports for use in vehicles; electric locks for vehicles; rearview
cameras for vehicles; vehicle climate controls; wireless
controllers to remotely monitor and control the function and
status of other electrical, electric, and mechanical devices or

77

systems, namely, battery, security, lighting, tracking and
security systems; remote control starters for vehicles; vehicle
locating, tracking and security system comprised of antenna
and radio transmitter to be placed in a vehicle; voltage
regulators in vehicles; audio equipment for vehicles, namely,
loud speakers for automotive audio systems; navigational
instruments for vehicles [on-board computers]; motor vehicle to
trailer electrical connectors; batteries for vehicles; electrical
apparatus, namely, charging stations for charging electric
vehicles; computerized vehicle engine analyzers; extension
cords for use with vehicles; power adapters for use with
vehicles; electric cords for use with vehicles; accumulators,
electric, for vehicles; thermostats for vehicles; automatic
indicators of low pressure in vehicle tires; mileage recorders for
vehicles; remote controls for operating vehicle alarms.

78

تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2020

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

ريفيان اي بي ھولدينغز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Rivian IP Holdings, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 13250 N. Haggerty Road, Plymouth,
Michigan 48170, United States of America

 ١٣٢٥٠ان .ھاغرتي رود ،باليماوث ،ميتشيغان ،٤٨١٧٠
الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧١٧٥٨

الصنف

16/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
واجھات الحاسوب البينية؛ البرامج الحاسوبية لتصميم واجھات المستخدم؛ األجھزة المزودة
ببطاريات كھربائية المتصلة السلكيًا والتي تتضمن برمجيات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن
بُعد لتخزين وتفريغ الكھرباء المخزنة الستخدامھا في المساكن والمباني ؛ األجھزة المزودة
ببطاريات كھربائية المتصلة السلكيًا والتي تتضمن برمجيات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن
بُعد لتخزين وتفريغ الكھرباء المخزنة التي يتم توفيرھا من او الى شبكة طاقة كھربائية أو اي
مصدر آخر لتوليد الطاقة الكھربائية لتحقيق استقرار الكھرباء وتلبية حاجاتھا وأھداف
استخدامه ؛ البرمجيات الحاسوبية لمراقبة عملية تخزين وتفريغ الطاقة المخزنة من وإلى تلك
األجھزة المزودة ببطاريات كھربائية المتصلة السلكيًا وتحسينھا وتنظيمھا؛ البطاريات لتزويد
محركات المركبات الكھربائية بالطاقة الكھربائية ؛ موصالت الطاقة الكھربائية المثبتة على
الحائط لشحن المركبات الكھربائية ؛ موصالت الطاقة الكھربائية المحمولة القابلة للتوصيل
لشحن المركبات الكھربائية؛ البرمجيات القابلة للتنزيل بشكل تطبيق متنقل لمراقبة الشحنة
الكھربائية وحالة المركبات والتحكم بھا عن بعد ؛ البرمجيات القابلة للتنزيل بشكل برمجيات
انظمة تشغيل المركبات؛ أجھزة المالحة للمركبات ]أجھزة الكمبيوتر على متن المركبة[ ؛
اجھزة تحديد موقع المركبات واستردادھا المبرمجة الستخدام نظام تحديد المواقع العالمي
واالتصاالت الخلوية؛ اجھزة الراديو المعدة للمركبات؛ اجھزة االنذار ضد السرقة؛ اجھزة
شحن البطاريات الستخدامھا مع بطاريات المركبات؛ ضوابط السرعة للسيارات؛ معدات سالمة
المركبات وتحديدا أجھزة مراقبة االھتزازات اإللكترونية والصدمات والحركة والزاوية
والحرارة والفلطية ؛ معدات سالمة المركبات وتحديدا نظام مراقبة على متن المركبة يتكون
من كاميرات واجھزة مراقبة لكشف النقاط غير المرئية على جانبي السيارة والتخلص منھا؛
أجھزة اإلرسال واالستقبال الالسلكية المزودة بتقنية التجميع والعرض لتحديد حالة جميع
أنواع المركبات في البيئات المحلية وتتبعھا؛ البطاريات الكھربائية للمركبات؛ معدات سالمة
المركبات وتحديدا أجھزة مراقبة ضغط اإلطارات اإللكترونية ؛ معدات سالمة المركبات
وتحديدا أجھزة استشعار وكاميرات الرجوع الى الخلف ؛ وحدات موازنة اإلطارات للمركبات
البرية؛ انظمة الدخول بدون مفتاح وانظمة اإلشعال بدون مفتاح للسيارات التي تتكون من
معالج دقيق وجھاز استقبال إشارة إلكتروني وجھاز لفتح االبواب مزود بجھاز إرسال
مستجيب لإلشارة اإللكترونية؛ عدادات سرعة للمركبات؛ أجھزة كشف األجسام بالرادار
الستخدامھا في المركبات ؛ اجھزة االستشعار الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي المثبتة
على متن المركبة لتحديد معدل حركتھا ؛ شواحن بطاريات الھواتف الخليوية الستخدامھا
داخل المركبات ؛ أجزاء محركات المركبات وتحديدا منظمات الحرارة )ثيرموستات(؛ معدات
ارسال واستقبال الصوت للمركبات وتحديدا أجھزة الستريو ومكبرات الصوت ومضخمات
الصوت والمعادالت واجھزة التقاطع وعلب مكبرات الصوت؛ منافذ شحن يو اس بي
الستخدامھا داخل المركبات ؛ االقفال الكھربائية للمركبات ؛ كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات
؛ مفاتيح التحكم بدرجات الحرارة داخل المركبة؛ مفاتيح التحكم الالسلكية للمراقبة والتحكم
عن بعد في عمل وحالة األجھزة أو األنظمة الكھربائية والميكانيكية األخرى وتحديدا أنظمة
البطاريات واإلضاءة والمتابعة واألمن؛ اجھزة التحكم بمفاتيح الحركة عن بعد للمركبات ؛
انظمة تحديد موقع المركبة وتتبعھا وامنھا تشتمل على ھوائي وجھاز ارسال السلكي يتم
وضعھا في المركبة ؛ منظمات الفلطية في المركبات؛ معدات ارسال واستقبال الصوت
للمركبات وتحديدا مكبرات الصوت ألنظمة السيارات الصوتية ؛ ادوات المالحة للمركبات
]أجھزة الكمبيوتر على متن المركبة[ ؛ الموصالت الكھربائية من السيارات إلى المقطورات ؛
البطاريات المعدة للمركبات ؛ األجھزة الكھربائية وتحديدا محطات الشحن لشحن المركبات
الكھربائية ؛ اجھزة تحليل محركات المركبات المحوسبة ؛ وصالت الستخدامھا مع المركبات ؛
محوالت التيار الكھربائي الستخدامھا مع المركبات ؛ الوصالت الكھربائية الستخدامھا مع

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171758
Class
9

Trademark

Goods/Services
Interfaces for computers; computer programs for user interface
design; wirelessly connected electric battery apparatus with
embedded remotely updateable software and firmware for
storage and discharge of stored electricity for usage in
dwellings and buildings; wirelessly connected electric battery
apparatus with embedded remotely updateable software and
firmware for storing and discharging stored electricity supplied
by or to an electric power grid or other source of electric power
generation for stabilizing and meeting electricity demands and
usage goals; computer software for monitoring, optimizing, and
regulating the storage and discharge of stored energy to and
;from such wirelessly connected electric battery apparatus
batteries to supply electric power to motors for electric
vehicles; wall-mounted electric power connectors to charge
electric vehicles; mobile plug-in electric power connectors to
charge electric vehicles; downloadable software in the nature of
a mobile application for monitoring electric charge and status of
vehicles and remote control of vehicles; downloadable software
in the nature of vehicle operating system software; navigation
apparatus for vehicles [on board computers]; vehicle locator
and recovery device programmed to use global positioning
system (GPS) and cellular telecommunications; radios for
vehicles; burglar alarms; battery chargers for use with vehicle
batteries; cruise controls for motor vehicles; vehicle safety
equipment, namely, electronic vibration, shock, motion, angle,
temperature and voltage monitors; vehicle safety equipment,
namely an on-board vehicular surveillance system comprised of
cameras and monitors for exposing and eliminating the blind
spots on both sides of the vehicle; wireless transceivers with
collection and display technology for the status and tracking of
all vehicle types in local environments; batteries, electric, for
vehicles; vehicle safety equipment, namely, electronic tire
pressure monitors; vehicle safety equipment, namely, back-up
;sensors and cameras; tire balancing units for land vehicles
keyless entry system and keyless ignition switch system for
automotive vehicles comprised of microprocessor, electronic
;signal receiver, and keyfob with electronic signal transponder
speedometers for vehicles; radar object detectors for use on
vehicles; vehicle mounted GPS sensor for determining the rate
of motion for a vehicle; cell phone battery chargers for use in
vehicles; vehicle engine parts, namely, thermostats; audio
equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers,
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equalizers, crossovers and speaker housings; USB charging
ports for use in vehicles; electric locks for vehicles; rearview
cameras for vehicles; vehicle climate controls; wireless
controllers to remotely monitor and control the function and
status of other electrical, electric, and mechanical devices or
systems, namely, battery, security, lighting, tracking and
security systems; remote control starters for vehicles; vehicle
locating, tracking and security system comprised of antenna
and radio transmitter to be placed in a vehicle; voltage
regulators in vehicles; audio equipment for vehicles, namely,
loud speakers for automotive audio systems; navigational
instruments for vehicles [on-board computers]; motor vehicle to
trailer electrical connectors; batteries for vehicles; electrical
apparatus, namely, charging stations for charging electric
vehicles; computerized vehicle engine analyzers; extension
cords for use with vehicles; power adapters for use with
vehicles; electric cords for use with vehicles; accumulators,
electric, for vehicles; thermostats for vehicles; automatic
indicators of low pressure in vehicle tires; mileage recorders for
vehicles; remote controls for operating vehicle alarms.

المركبات ؛ المراكم الكھربائية للمركبات؛ ترموستات للمركبات ؛ مؤشرات آلية للضغط
المنخفض في إطارات المركبات ؛ مسجالت األميال للمركبات؛ أجھزة تحكم عن بعد لتشغيل
.اجھزة إنذار المركبات
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

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

تي سي تي موبايل يوروب اس ايه اس
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بارك دي فونتاين ٥٥ ،افنيو دي تشامب بييغو  ،اف ٩٢٠٠٠ -
نانتير فرنسا
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٨٤٨

الصنف

18/06/2020

Date of

Applicant Name:
TCT Mobile Europe SAS
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Parc des Fontaines, 55 Avenue Des
Champs Pierreux; F-92000 Nanterre
France
Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاشات عرض للھواتف الذكية ،شاشات الھواتف الذكية ،شاشات الحاسوب اللوحي،
الھواتف الذكية ،الھواتف ،الھواتف المحمولة والنقالة ،الحواسيب ،الحواسيب اللوحية،
أجھزة االتصال اإللكترونية الرقمية القابلة لإلرتداء ،أجھزة االتصال اإللكترونية الرقمية
القابلة لإلرتداء المتمثلة بالھواتف الذكية والساعات الذكية واألجھزة الطرفية الخاصة
بالحواسيب ،األربطة الذكية ،أربطة الساعات الذكية ،الساعات الذكية ،أساور اليد الذكية،
أساور اليد الذكية المتمثلة بمتتبعات الحركة والساعات الذكية ،الكاميرات الرقمية ،مشغالت
الوسائط المحمولة ،البطاريات القابلة للشحن ،شاحنات البطاريات ،البطاريات للھواتف،
البطاريات للحواسيب اللوحية ،سماعات االذن ،سماعات الرأس ،محافظ للھواتف النقالة
والھواتف الذكية والحواسيب اللّوحية ،مكبرات الصوت ،مكبرات الصوت وبالتحديد المكبرات
السمعية والمكبرات الالسلكية ،كابالت البيانات ،كابالت الناقل التسلسلي العالمي )يو اس بي(،
كابالت الناقل التسلسلي العالمي )يو اس بي( للھواتف ،كابالت لنقل الصور والصوت ،برامج
الحاسوب ،تطبيقات الھاتف الذكي القابلة للتنزيل ،تطبيقات الھاتف الذكي القابلة للتنزيل
لتعزيز نوعية صورة المحتوى وتنزيلھا على الھاتف الذكي وتعزيز نوعية صورة شاشة
الھاتف الذكي والكاميرا ،نظارات الواقع االفتراضي ،نظارات الواقع االفتراضي المعزز،
نظارات الواقع االفتراضي المعزز مع الكاميرات المدمجة لالستخدام مع برامج االلعاب
ولعرض المحتوى من االجھزة النقالة والمحمولة والفيديوھات والصور وألعاب الفيديو
وقراءة الكتب االلكترونية واالطالع على المواقع االلكترونية والمحتوى على االنترنت،
منتجات العرض القابلة لالرتداء ،منتجات العرض القابلة لالرتداء والمتمثلة بمتتبعات الحركة
وشاشات عرض الفيديو ونظام تحديد الموقع ) جي بيه اس( والحواسيب المتمثلة بالساعات
الذكية والحواسيب المتمثلة بالنظارات الذكية ،شاشات عرض مرنة وقابلة للطي للھواتف
المحمولة والنقالة واألجھزة اللوحية والحواسيب اللوحية واالجھزة القابلة لالرتداء ،شاشات
عرض مرنة وقابلة للطي للھواتف المحمولة والنقالة واألجھزة اللوحية والحواسيب اللوحية
واالجھزة القابلة لالرتداء والمتمثلة بالھواتف الذكية والساعات الذكية وأجزاء الحاسوب
القابلة لإلرتداء ،الھواتف المحمولة والنقالة واألجھزة اللوحية والحواسيب اللوحية واألجھزة
القابلة لالرتداء المرنة والقابلة للطي ،الھواتف المحمولة والنقالة واألجھزة اللوحية
والحواسيب اللوحية واألجھزة القابلة لالرتداء المرنة والقابلة للطي والمتمثلة بالھواتف
الذكية والساعات الذكية وأجزاء الحاسوب القابلة لإلرتداء ،شاشات العرض باللوحات
المسطحة ،أجھزة العرض االلكترونية باللوحات المسطحة ،أجھزة العرض االلكترونية
باللوحات المسطحة والمرنة ،أجھزة العرض االلكترونية باللوحات المسطحة والمرنة
للحواسيب والتلفزيونات ،اجھزة العرض إلكترونية المسطحة والقابلة للثني ،االجھزة
االلكترونية المحمولة الستقبال وقراءة النصوص والصور والصوت عبر الوصول الالسلكي،
االجھزة االلكترونية المحمولة الستقبال وقراءة النصوص والصور والصوت عبر الوصول
الالسلكي والمتمثلة بالھواتف الذكية والساعات الذكية والحواسيب اللوحية وأجزاء الحاسوب
القابلة لإلرتداء.

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171848
Class
9

Trademark

Goods/Services
Display screens for smartphones; Smart phone screens; Tablet
;computer screens; Smartphones; Telephones; Mobile phones
Computers; Tablets computers; Wearable digital electronic
communication devices; Wearable digital electronic
communication devices in the nature of smartphones,
smartwatches, and wearable computer peripherals; smart
;bands; Smartwatch bands; Smart watches; Smart bracelets
Smart bracelets in the nature of activity trackers and
;smartwatches; Digital cameras; Portable media player
;Rechargeable batteries; Battery chargers; Batteries for phones
Batteries for tablet computers; Earphones; Headphones; Cases
;for mobile phones, smart phones and tablet computers
Speakers; Speakers, namely, audio speakers and wireless
;speakers; Data cables; USB cables; USB cables for phones
Cables for the transmission of sound and images; computer
;software; Downloadable smart phone applications
Downloadable smart phone applications for enhancing image
quality of content on and downloaded to the smart phone and
enhancing the image quality of the smart phone display and
;camera; Virtual reality glasses; Augmented reality glasses
Augmented reality glasses with built in cameras and for use
with game software and for viewing content from mobile
devices, videos, pictures, video games, reading e-books, and
viewing websites and online content; Wearable display
products; Wearable display products in the nature of activity
trackers, video display monitors, global positioning system
(GPS), computers in the nature of smartwatches, computers in
the nature of smart glasses; Flexible and Foldable display
screens for mobile phones, tablets, computer tablets, and
wearables; Flexible and Foldable display screens for mobile
phones, tablets, computer tablets, and wearables in the nature
of smartphones, smartwatches, and wearable computer
peripherals; Flexible and Foldable mobile phones, tablets,
computer tablets, and wearables; Flexible and Foldable mobile
phones, tablets, computer tablets, and wearables in the nature
of smartphones, smartwatches, and wearable computer
peripherals; Flat panel display screens; Flat panel electronic
displays; Flexible flat panel electronic displays; Flexible flat
panel displays for computers and televisions; Bendable flat
panel electronic displays; Portable electronic devices for
receiving and reading text, images and sound through wireless
access; Portable electronic devices for receiving and reading
text, images and sound through wireless access in the nature of
smartphones, smartwatches, computer tablets, and wearable
computer peripherals.
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تاريخ ايداع الطلب:

25/06/2020

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

اماجينيير كو ،.ليمتد.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
IMAGINEER Co., Ltd.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan

 ،١-٧نيشي-شينجوكو -٢تشوم ،شينجوكو-كو ،طوكيو ،اليابان

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٩١٨

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة الحاسوب ،أجھزة الحاسوب الطرفية ،برامج الحاسوب المسجلة ،بطاقات مغناطيسية
مشفرة ،برامج ألعاب الحاسوب المسجلة ،برامج ألعاب الحاسوب القابلة للتحميل ،برامج
ألعاب آلالت ألعاب الفيديو المنزلية ،دوائر إلكترونية وأقراص مدمجة مسجلة ببرامج أللعاب
محمولة باليد مع شاشات الكريستال السائل ،اسطوانات الفونوغراف )الحاكي( ،ملفات
الموسيقى القابلة للتحميل ،ملفات الصور القابلة للتحميل ،أقراص الفيديو المسجلة وأشرطة
الفيديو المسجلة ،تطبيقات برامج للھواتف الذكية ،تطبيقات قابلة للتحميل لالستخدام مع
األجھزة المحمولة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء٠٢٨٨٧٠-٢٠٢٠ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠٣/١٧ :

25/06/2020

Date of

9

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171918
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computers; computer peripheral devices; recorded computer
programs; encoded magnetic cards; recorded computer game
software; downloadable computer game software; game
programs for home video game machines; electronic circuits
and CD-ROMs recorded with programs for hand-held games
with liquid crystal displays; phonograph records; downloadable
music files; downloadable image files; recorded video discs and
;video tapes; application software for smartphones
downloadable applications for use with mobile devices.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2020-028870
Claim Date: 17/03/2020
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تاريخ ايداع الطلب:

25/06/2020

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

أبل انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

25/06/2020

Date of

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

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

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

Applicant for
Correspondence

١٧١٧٦٣

الصنف

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحواسيب؛ الھواتف المحمولة؛ الھواتف الذكية؛ الساعات الذكية؛ النظارات الذكية؛ الخواتم
الذكية؛ أجھزة تعقب الحركة القابلة للبس؛ األساور الموصولة؛ برمجيات األلعاب الحاسوبية؛
المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا
والقابلة للتنزيل؛ البرمجيات الحاسوبية لتنظيم وتخزين ومشاركة ومشاھدة الصور؛
البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في تطوير تطبيقات البرمجيات األخرى؛ برمجيات الواقع
االفتراضي والمعزز؛ البرمجيات الحاسوبية لتصفح وسائط وبرمجيات الواقع االفتراضي
والمعزز وتنزيلھا ونقلھا ومشاھدتھا والتحكم بھا وعرضھا؛ أجھزة المطابقة والكشف
البيومترية؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض وأجھزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات
رأسية لالستخدام مع الحاسوب والھواتف الذكية والساعات الذكية والنظارات الذكية؛ شاشات
العرض والنظارات الواقية وأجھزة التحكم وسماعات رأسية بتقنية الواقع المعزز
واالفتراضي؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ واجھات المستخدم البينية للحواسيب واألجھزة
اإللكترونية على متن المركبات المجھزة بمحركات وتحديداً لوحات التحكم اإللكترونية
وشاشات المراقبة وشاشات اللمس وأجھزة التحكم عن بعد ومحطات اإلرساء وأجھزة الوصل
والمفاتيح وأجھزة التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ شرائح الحاسوب؛ أجھزة شحن
البطاريات؛ أجھزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل وأجھزة الشحن ومساند وصل
األجھزة ومحطات االرساء والمھايئات الكھربائية واإللكترونية الستخدامھا مع الحواسيب
واألجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والھواتف النقالة؛ واجھات بينية للحواسيب والشاشات
الحاسوبية والھواتف النقالة واألجھزة اإللكترونية النقالة؛ قطع وملحقات الحواسيب
والھواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب
والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب واألجھزة الطرفية الملحقة بالحواسيب
وللھواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية.

اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة محدد باأللوان االحمر والبرتقالي واالصفر
واالخضر واالزرق والبنفسجي والزھر واالبيض كما في النموذج المودع لدى مسجل العالمات
التجارية

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171763
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Computers; mobile telephones; smartphones; smartwatches
;smart glasses; smart rings; wearable activity trackers
connected bracelets; computer game software; downloadable
pre-recorded audio, video and multimedia content; computer
;software for organizing, storing, sharing, and viewing images
computer software used in developing other software
applications; virtual and augmented reality software; computer
software for browsing, downloading, transmitting, visualizing,
manipulating and displaying virtual and augmented reality
media and software; biometric identification and authentication
apparatus; monitors, display screens, head mounted displays,
and headsets for use with computers, smartphones,
smartwatches, and smartglasses; virtual and augmented reality
displays, goggles, controllers, and headsets; cameras; flashes
for cameras; user interfaces for on-board motor vehicle
computers and electronic devices, namely electronic control
panels, monitors, touchscreens, remote controls, docking
;stations, connectors, switches, and voice-activated controls
computer chips; battery chargers; electrical and electronic
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, docking
stations, and adapters for use with computers, computer
peripherals and mobile telephones; interfaces for computers,
computer screens, mobile telephones, mobile electronic
devices; parts and accessories for computers, mobile
telephones, smart watches and smart glasses; covers, bags,
cases, sleeves, straps and lanyards for computers, computer
peripherals, mobile telephones, smart watches and smart
glasses.
Special condition: Claiming Colors Red, orange, yellow, green,
blue, purple, pink, white as per the specimen filed at the
Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

08/07/2020

اسم طالب التسجيل:

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٣مور لندن ريفرسايد ،لندن ،اس إي  ٢ ١ايه كيو ،المملكة
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
9
الصنف
١٧١٩٤١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة وأدوات لالتصاالت الكھربائية واإللكترونية واالتصاالت عن بعد ،أجھزة وأدوات
لالتصاالت واالتصاالت عن بعد ،أجھزة وأدوات كھربائية وإلكترونية جميعھا لمعالجة،
تسجيل ،تخزين ،نقل ،استرجاع أو استقبال البيانات ،أجھزة وأدوات لتسجيل ،نقل ،تكبير أو
نسخ الصوت ،الصور ،المعلومات أو البيانات المشفرة ،أجھزة وأدوات للتحكم الكھربائي،
االختبار )ماعدا االختبار في الجسم الحي( ،إرسال اإلشارات ،الفحص )المراقبة( والتعليم،
أجھزة وأدوات بصرية وكھروبصرية ،خوادم اتصاالت ،خوادم حاسب آلي ،المكونات المادية
لتشغيل ] VPNشبكة خاصة افتراضية[ ،المكونات المادية لتشغيل ] WANشبكة منطقة
واسعة[ ،المكونات المادية لتشغيل ] LANشبكة محلية[ ،المكونات المادية للحاسب اآللي،
المكونات المادية لشبكة الحاسب اآللي ،المكونات المادية للحاسب اآللي لتوفير وصول آمن
عن بعد لشبكات الحاسب اآللي واالتصاالت ،المكونات المادية لإليثرنت ،أجھزة ،أدوات
ومعدات لمعالجة الصور ،كاميرات ،أجھزة ،أدوات ومعدات تصوير فوتوغرافي ،أجھزة
عرض للفيديو ،أجھزة عرض للوسائط المتعددة ،ماسحات ضوئية وأجھزة قراءة لشفرات
األعمدة ،أجھزة وأدوات التليفزيون والراديو ،أجھزة إرسال وأجھزة استقبال لبث االتصاالت
عن بعد ،الراديو والتليفزيون ،جھاز للوصول إلى البث أو البرامج المنقولة ،رسومات ثالثية
األبعاد ،حاسبات آلية ،معدات ملحقة بالحاسبات اآللية ،دوائر إلكترونية تحمل البيانات
المبرمجة ،أقراص ،شرائط وأسالك جميعھا حوامل بيانات مغناطيسية ،لوحات الدوائر
المطبوعة ،بطاقات ممغنطة فارغة ومسجلة مسبقا ،بطاقات بيانات ،بطاقات ذاكرة ،بطاقات
وحدة تعريف المشترك ) ،(SIMبطاقات ذكية ،بطاقات تحتوي على معالجات دقيقة ،بطاقات
الدوائر المتكاملة ،بطاقات ھوية إلكترونية ،بطاقات ھاتف ،بطاقات ائتمان للھاتف ،بطاقات
ائتمان ،بطاقات سحب آلي ،بطاقات لأللعاب اإللكترونية مصممة لالستخدام مع الھواتف،
مشغالت القرص المدمج  ،CD ROMSحامالت البيانات المغناطيسية ،الرقمية والبصرية،
وسائط تسجيل وتخزين البيانات المغناطيسية ،الرقمية والبصرية )فارغة ومسجلة مسبقا(،
أقراص مدمجة مسجلة مسبقا ،فالشات تخزين البيانات ،أجھزة لتشغيل ملفات الموسيقى
القابلة للتنزيل ،مشغالت الوسائط النقالة ،أجھزة إرسال وأجھزة استقبال باألقمار الصناعية،
األقمار الصناعية لالتصاالت عن بعد والبث ،منارات إرشاد للھواتف الالسلكية وصواري
الھواتف ،أسالك وكابالت كھربائية ،كابالت بصرية ،كابالت ألياف بصرية ،أسالك المقاومة،
إلكترودات ،نظم وتركيبات االتصاالت عن بعد ،محطات لشبكات الھواتف ،لوحات مفاتيح
الھواتف ،أجھزة إدخال ،تخزين ،تحويل ومعالجة إشارات االتصاالت عن بعد ،معدات
الھواتف ،المعدات الالزمة للھواتف الثابتة ،القابلة للنقل ،المحمولة ،حرة اليدين أو المنشطة
صوتيا ،محطات الوسائط المتعددة ،محطات تفاعلية لعرض وطلب البضائع والخدمات،
محطات آمنة للمعامالت اإللكترونية بما في ذلك المدفوعات اإللكترونية ،أجھزة لمعالجة
المدفوعات اإللكترونية ،أجھزة وأدوات لالستدعاء ،االستدعاء الالسلكي والھواتف الالسكلية،
الھواتف ،الھواتف المحمولة وسماعات الھواتف ،آالت الفاكس ،المساعدات الرقمية
الشخصية ) ،(PADsالمفكرات اإللكترونية ،الحاسبات اآللية الدفترية اإللكترونية ،الحاسبات
اللوحية اإللكترونية ،الوحدات اليدوية اإللكترونية لتلقي ،تخزين و/أو نقل رسائل البيانات
والمدفوعات اإللكترونية السكليا ،األجھزة اإللكترونية المحمولة التي تمكن المستخدم من تتبع
أو إدارة المعلومات الشخصية ،أجھزة ،أدوات ونظم المالحة باألقمار الصناعية ،إكسسوارات
للھواتف وسماعات الھواتف ،محوالت لالستخدام مع الھواتف ،شواحن بطاريات لالستخدام
مع الھواتف ،الوحدات التي يتم تركيبھا بالمكاتب أو السيارات والتي تضم مكبر صوت للسماح
باالستخدام حر اليدين لسماعة الھاتف ،حماالت سماعات الھواتف داخل السيارات ،سماعات
الرأس ،أجھزة حرة اليدين لسماعات الھواتف وغيرھا من األجھزة اإللكترونية المحمولة،
الحقائب والحاويات المعدة خصيصا لتثبيت أو حمل الھواتف النقالة ومعدات وإكسسوارات
ھواتف ،أشرطة الھواتف الخلوية ،منسقات شخصية تعمل بالحاسب اآللي ،ھوائيات،
بطاريات ،معالجات دقيقة ،لوحات مفاتيح ،أجھزة مودم ،آالت حاسبة ،شاشات عرض ،نظم

08/07/2020

Date of

Applicant Name:

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1
2AQ, United Kingdom
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
171941
Class
9

Goods/Services
Electrical and electronic communications and
;telecommunications apparatus and instruments
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission, amplifying or reproduction of sound,
images, information or encoded data; electrical control, testing
)(other than in-vivo testing), signalling, checking (supervision
and teaching apparatus and instruments; optical and electro;optical apparatus and instruments; communications servers
computer servers; VPN [virtual private network] operating
hardware; WAN [wide area network] operating hardware; LAN
;[local area network] operating hardware; computer hardware
computer network hardware; computer hardware for providing
secure remote access to computer and communications
networks; ethernet hardware; image processing apparatus,
instruments and equipment; cameras; photographic apparatus,
instruments and equipment; video projectors; multimedia
projectors; bar code scanners and readers; television and radio
apparatus and instruments; telecommunication, radio and
television broadcasting transmitters and receivers; apparatus
;for access to broadcast or transmitted programmes; holograms
computers; peripheral equipment for computers; programmeddata-carrying electronic circuits; discs, tapes and wires all
being magnetic data carriers; printed circuit boards; blank and
pre-recorded magnetic cards; data cards; memory cards; SIM
;cards; smart cards; cards containing microprocessors
;integrated circuit cards; electronic identification cards
telephone cards; telephone credit cards; credit cards; debit
cards; cards for electronic games designed for use with
telephones; CD ROMS; magnetic, digital and optical data
carriers; magnetic, digital and optical data recording and
storage media (blank and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB
;flash drives; devices for playing downloadable music files
;portable media players; satellite transmitters and receivers
telecommunications and broadcasting satellites; radio
telephone beacons and telephone masts; electric wires and
;cables; optical cables; fibre-optic cables; resistance wires
;electrodes; telecommunications systems and installations
;terminals for telephone networks; telephone switchboards
telecommunications signal input, storage, conversion and
processing apparatus; telephone equipment; equipment for
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated
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telephones; multimedia terminals; interactive terminals for
displaying and ordering goods and services; secure terminals
for electronic transactions including electronic payments;
apparatus for processing of electronic payments; paging, radio
paging and radio-telephone apparatus and instruments;
telephones, mobile telephones and telephone handsets;
facsimile machines; personal digital assistants (PDAs);
electronic notepads; electronic notebooks; electronic tablets;
electronic handheld units for the wireless receipt, storage
and/or transmission of data messages and electronic payments;
mobile electronic devices that enable the user to keep track of
or manage personal information; satellite navigational
apparatus, instruments and systems; accessories for
telephones and telephone handsets; adapters for use with
telephones; battery chargers for use with telephones; desk or
car mounted units incorporating a loudspeaker to allow a
telephone handset to be used hands-free; in-car telephone
handset cradles; headphones; hands free devices for telephone
handsets and other mobile electronic devices; bags and cases
specially adapted for holding or carrying portable telephones
and telephone equipment and accessories; cell phone straps;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; key boards; modems; calculators; display screens;
electronic global positioning systems; electronic navigational,
tracking and positioning apparatus and instruments; monitoring
(other than in-vivo monitoring) apparatus and instruments;
radio apparatus and instruments; video films; audio-visual
apparatus and equipment; electrical and electronic accessories
and peripheral equipment designed and adapted for use with
computers and audio-visual apparatus; computer games
cartridges; parts and fittings for all the aforesaid goods;
computer programs; computer software; VPN [virtual private
network] operating software; WAN [wide area network]
operating software; LAN [local area network] operating
software; USB operating software; computer software supplied
from the Internet; computer software for synchronizing data
between computers, processors, recorders, monitors and
electronic devices and host computers; cloud computing
software; network operating systems programs; computer
operating systems programs; computer software for providing
secure remote access to computer and communications
networks; computer security software; computer firewall
software; software for ensuring the security of electronic mail;
downloadable ringtones for mobile phones; electronic
publications (downloadable) provided on-line from computer
databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases, local area networks and the Internet;
computer software to enable teleconferencing,
videoconferencing and videophone services; computer software
to enable searching and retrieval of data; computer software for
accessing databases, telecommunications services, computer
networks and electronic bulletin boards; computer games
software; interactive multimedia computer games programs;
virtual reality games software; downloadable music files;
photographs, pictures, graphics, image files, sound bites, films,
videos and audio-visual programmes (downloadable) provided
on-line or from computer databases or the Internet or Internet
websites; computer software for use in remote monitoring;
software for GPS navigation; smart watches; wearable mobile
phone devices; wearable computers; wearable electronic
transmitters and receivers of data; wristbands that
communicate data to personal digital assistants, smart phones,
tablet PCs, PDA, and personal computers through internet
websites and other computer and electronic communication
networks; telephones and smartphones in the shape of a watch;
telephones and smartphones in the shape of a wristband;
telephones and smartphones in the shape of a pendant,

، التتبع وتحديد المواقع، أجھزة وأدوات إلكترونية للمالحة،عالمية إلكترونية لتحديد المواقع
، أفالم فيديو، أجھزة وأدوات السلكية،(أجھزة وأدوات مراقبة )عدا المراقبة في الجسم الحي
 إكسسوارات ومعدات ملحقة كھربائية وإلكترونية مصممة،أجھزة ومعدات سمعية وبصرية
 خراطيش ألعاب الحاسب،ومعدة لالستخدام مع الحاسبات اآللية واألجھزة السمعية والبصرية
 برمجيات، برامج الحاسب اآللي، قطع غيار ولوازم لجميع البضائع المذكورة سابقا،اآللي
 برمجيات تشغيل،[ ]الشبكة الخاصة االفتراضيةVPN  برمجيات تشغيل،الحاسب اآللي
 برمجيات،[ ]الشبكة المحليةLAN  برمجيات تشغيل،[ ]شبكة المنطقة الواسعةWAN
، برمجيات الحاسب اآللي المزودة من شبكة اإلنترنت،USB تشغيل الناقل التتابعي المشترك
، أجھزة التسجيل، المعالجات،برمجيات الحاسب اآللي لمزامنة البيانات بين الحاسبات اآللية
 برمجيات الحوسبة،شاشات العرض واألجھزة اإللكترونية والحاسبات اآللية المضيفة
 برمجيات الحاسب، برامج نظم تشغيل الحاسب اآللي، برامج نظم تشغيل الشبكات،السحابية
 البرمجيات األمنية،اآللي لتوفير وصول آمن عن بعد لشبكات الحاسب اآللي واالتصاالت
، برمجيات لضمان أمن البريد اإللكتروني، برمجيات جدار حماية الحاسب اآللي،للحاسب اآللي
( النشرات اإللكترونية )القابلة للتنزيل،نغمات الرنين القابلة للتنزيل للھواتف المحمولة
 برمجيات الحاسب اآللي،المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسب اآللي أو اإلنترنت
،وأجھزة االتصاالت عن بعد )بما فيھا أجھزة المودم( لتمكين االتصال بقواعد البيانات
 نظام، برمجيات الحاسب اآللي لتمكين عقد المؤتمرات عن بعد،الشبكات المحلية واإلنترنت
 برمجيات الحاسب اآللي لتمكين البحث واسترجاع،مؤتمرات الفيديو وخدمات الھاتف المرئي
، خدمات االتصاالت عن بعد، برمجيات الحاسب اآللي للوصول إلى قواعد البيانات،البيانات
 برامج، برمجيات ألعاب الحاسب اآللي،شبكات الحاسب اآللي ولوحات اإلعالنات اإللكترونية
 ملفات، برمجيات ألعاب الواقع االفتراضي،ألعاب الحاسب اآللي متعددة الوسائط التفاعلية
، ملفات الصور، الرسومات، الصور، برامج الصور الفوتوغرافية،الموسيقى القابلة للتنزيل
 الفيديوھات المرئية والمسموعة )القابلة للتنزيل( المقدمة عبر، األفالم،المقاطع الصوتية
 برمجيات،اإلنترنت أو من قواعد بيانات الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو مواقع اإلنترنت
، برمجيات المالحة لتحديد المواقع عالميا،الحاسب اآللي لالستخدام في المراقبة عن بعد
، الحاسبات اآللية القابلة لالرتداء، أجھزة الھواتف النقالة القابلة لالرتداء،الساعات الذكية
 األساور التي تقوم،أجھزة إرسال وأجھزة استقبال البيانات اإللكترونية القابلة لإلرتداء
، الحاسبات اللوحية، الھواتف الذكية،بتوصيل البيانات إلى المساعدات الرقمية الشخصية
 والحواسب الشخصية من خالل مواقع اإلنترنت وغيرھا من،المساعد الرقمي الشخصي
، الھواتف والھواتف الذكية في شكل ساعة،شبكات الحاسب اآللي واالتصاالت اإللكترونية
، قالدة، الھواتف والھواتف الذكية في شكل عقد،الھواتف والھواتف الذكية في شكل إسورة
 الحاسبات اآللية في، الحاسبات اآللية في شكل ساعة،أو عنصر مجوھرات آخر/ قرط و،خاتم
،أو عنصر مجوھرات آخر/ قرط و، خاتم، قالدة، الحاسبات اآللية في شكل عقد،شكل إسورة
 جھاز مراقبة اللياقة البدنية،جھاز مراقبة اللياقة البدنية الشخصية في شكل ساعة أو إسورة
 الروبوتات )بخالف،أو عنصر مجوھرات آخر/ قرط و، خاتم، قالدة،الشخصية في شكل عقد
 معدات للتحكم عن،منتجات الطبخ أو الطھي( لالستخدام الشخصي أو التعليمي أو الترفيھي
 قطع الغيار والتجھيزات لجميع السلع، برمجيات للتحكم وتشغيل الروبوتات،بعد بالروبوتات
.المذكورة
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necklace, ring, earring and/or other item of jewelry; computers
in the shape of a watch; computers in the shape of a wristband;
computers in the shape of a pendant, necklace, ring, earring
and/or other item of jewelry; personal fitness monitoring device
in the shape of a watch or a wristband; personal fitness
monitoring device in the shape of a pendant, necklace, ring,
earring and/or or other item of jewelry; robots (other than
cooking or culinary products) for personal, educational or
entertainment use; Equipment for the remote controlling of
robots; Software for the control and operation of robots; parts
and fittings for all the aforesaid goods
Special condition: Claiming orange, white and black colors.

. مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض واالسود:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

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

اوكايا باور بي في تي .ليمتد.
الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Okaya Power Pvt. Ltd.
Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address D-8, Udyog Nagar, Rohtak Road, New
Delhi-110041, India

دي ،٨ -اوديوغ ناجار ،روھتاك رود ،نيودلھي ،١١٠٠٤١
الھند

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٢٠١٦

الصنف

15/07/2020

Date of

9

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172016
Class
9

Trademark

OKAYA
من اجل البضائع/الخدمات التالية
محوالت كھربائية  ،اجھزة تثبيت تيار كھربائي  ،قوابس يو اس بي لطاقة كھربائية غير متقطعة
 ،اجھزة تنظيم )كھربائي(  ،محوالت ،اجھزة تحكم الجھد  ،اجھزة باعثة للضوء ال ايه دي
،اجھزة كبح اإلضاءة ،اجھزة توصيل الضوء)قضبان(  ،مانعات الصواعق ،الواح شمسية إلنتاج
الكھرباء ،وحدات شمسية  ،خاليا شمسية ،رقائق الشمسية  ،بطاريات شمسية  ،أجھزة راديو
تعمل بالطاقة الشمسية  ،وحدات شمسية كھروضوئية ،الھواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية ،
ألواح الخاليا الشمسية ،صفائح األلواح الشمسية ،شواحن البطاريات الشمسية ،اجھزة تجميع
الطاقة الشمسية للكھرباء ،محوالت طاقة شمسية  ،اجھزة تحكم علوية للطاقة الشمسية ،وحدات
تكييف الطاقة الشمسية  ،شواحن إلكترونية ،شواحن بطارية ،البطاريات .لوحات مفاتيح كھربائية
 ،لوحات توزيع كھربائية  ،مفاتيح اغالق كھربائية  ،مقابس  ،مفاتيح ،مفاتيح قطع التيار
الكھربائي ،األسالك الكھربائية والكابالت والموصالت ،الفيوزات  ،الفيوزات الدائرية  ،الفيوزات
الكھربائية  ،صناديق الفيوزات الكھربائية حامالت الفيوزات وحامالت الملفات الكھربائية ؛
اجھزة تشغيل الضوء الكھربائي ) ستارتر( ،قواطع الدائرة الكھربائية  ،اجھزة اغالق التيار
الكھربائي  ،موصالت تيار كھربائي ،موصالت الطاقة  ،موصالت الكھرباء موصالت الكابالت ،
اجھزة منع الصعق الكھربائي ،الكاميرات ،منظم الحراره ثيرموستات ،اجھزة الحماية من الحمل
الكھربائي الزائد ،اجھزة العزل لكسر الحمل الكھربائي ،تلفزيون بشاشات عالية النقاء  ،مسجالت
الفيديو  ،مسجالت الفيديو الرقمية  ،أجھزة التلفزيون؛ تيوبات حمل الصورة  ،مستلزمات ألجھزة
التلفزيون ،معدات وأدوات وأجھزة الرسال واستقبال وتسجيل إشارات الفيديو  ،ھوائيات،
ھوائيات المعدات السمعية والبصرية ،أجھزة عرض من جميع األنواع ،أفالم ،األفالم واألشرطة
الصوتية والمرئية والتسجيالت واألقراص  ،اجھزة شحن السيارات الكھربائية  ،اجھزة لتسجيل
ونقل أو استنساخ الصوت أو الصور  ،اجھزة نقل البيانات المغناطيسية  ،أقراص التسجيل ؛
األقراص المضغوطة وأقراص دي في دي ووسائط التسجيل الرقمية األخرى  ،آليات لألجھزة
التي تعمل بقطع النقود المعدنية ؛ أجھزة تسجيل النقد وآالت الحساب ومعدات معالجة البيانات
وأجھزة الكمبيوتر  ،برامج الكمبيوتر ،اجھزة إطفاء الحريق ،بطاريات كھربائية ،بطاريات
السيارة  ،بطاريات عالية التوتر ،شواحن البطاريات ،البطاريات الشمسية  ،صناديق البطارية ،
المجمعات الكربائية )مراكم( .

Goods/Services
;)Inverters; stabilizers; Uninterrupted Power Supplies (UPS
regulating apparatus (electric); transformers; voltage
;controller; light emitting diodes (LED); lighting ballasts
lightning conductors (rods); lightning arresters; solar panels
;for the production of electricity; solar modules; solar cells
;solar wafers; solar batteries; solar powered radios
photovoltaic solar modules; solar powered telephones; solar
cell plates; solar panel arrays; solar battery chargers; solar
;energy collectors for electricity; solar inverter; solar ups
;solar power conditioning unit (PCU); electronic charger
;battery charger; batteries; switchboards; distribution board
electric sockets, plugs, switches; cut-out switches; electric
;wires, cables, relays; fuses; circuit fuses; electrical fuses
electric fuse boxes; fuse holders and holders for electric
;coils; starters for electric lights; circuit breakers, closers
connectors; power connectors; electricity connectors; cable
connectors; electric chokes; cameras; thermostat; surge
protectors; load break isolators; led television; video
recorders; digital video recorders; television sets; picture
tubes; accessories for television sets; video signal
transmitting, receiving and recording equipment, instruments
;and devices; antennas; aerials; audio and visual equipment
projectors of all kinds; films; films, audio and visual tapes,
;records and discs; Charging stations for electric vehicles
apparatus for recording, transmission or reproduction of
;sound or images; magnetic data carriers, recording discs
;compact discs, DVDs and other digital recording media
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment,
;computers; computer software; fire-extinguishing apparatus
;electric batteries; vehicle batteries; high tension batteries
battery chargers; solar batteries; battery boxes; electric
accumulator
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تاريخ ايداع الطلب:

04/08/2020

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

بير روبتكس كوريا ،إنك
االردن
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bear Robotics Korea, Inc.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address B1, 10, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-gu,
Seoul 04779, Republic of Korea

بي ، ١٠، ١توكسيوم -رو- ١جيل  ،سيونج دونج-جو،
سيول، ٠٤٧٧٩جمھورية كوريا
ص.ب  ١١١٨٤ -٨٤١٣١٠عمان/شارع بكين
١٧١٨٦٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إنسان الي )الة( "روبوتات" لالستخدام كأجھزة تعليمية ,أجھزة الكمبيوتر المحمولة ,وحدات
تحكم في اجھزة الكمبيوتر ,منصات برمجيات الكمبيوتر ,أنظمة تحكم إلكترونية لآلالت,
برمجيات كمبيوتر تفاعلية ,تطبيقات برمجيات للھواتف الذكية ,أجھزة الحاسوب  ,أجھزة
الحاسوب ,الروبوطات بمواصفات بشرية ذات ذكاء صناعي ,إنسان الي )الة( "روبوتات"
للمراقبة األمنية ,برامج كمبيوتر ,برمجيات الحاسوب  ،المسجلة ,تطبيقات برمجيات
الحاسوب ،القابلة للتحميل ,برامج الحاسوب )البرمجيات القابلة للتحميل( ,لبادات باللمس
ألجھزة الكمبيوتر ,أجھزة تحكم كھربائي اليه "روبوتية" ,.إنسان الي )الة( "روبوتات"
لالستخدام في األجھزة المخبرية ,إنسان الي )الة( "روبوتات" للتواجد عن بعد ,مساند
الفأرات
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء٤٠٢٠٢٠٠٠١٦٣٠٥ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠١/٣١ :

04/08/2020

Date of

9

Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
171866
Class
9

Goods/Services
Teaching robots, portable computers, computer controllers,
computer software platforms, electronic control systems for
machines, interactive computer software, application software
for smart phone, computer hardware, computers, humanoid
robots with artificial intelligence, security surveillance robots,
computer software, computer software, recorded, computer
software applications, downloadable, computer programs
downloadable software , touch pads for computers, robotic
electrical control apparatus, laboratory robots, telepresence
robots, mouse pads
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 4020200016305
Claim Date: 31/01/2020
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تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة القيادية للتسويق

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:

Leaders Marketing
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:
Amman-king Abdullah II Street -Building
147, P.O.Box: 4603, 11953

المدينة/الشارع
شارع الملك عبدﷲ الثاني  -عمارة  ، ١٤٧ص.ب,٤٦٠٣:
١١٩٥٣
ص.ب  ١١٩٥٣ -٤٦٠٣المدينة/الشارع
شارع الملك عبدﷲ الثاني  -عمارة ١٤٧
١٧١٨٧٦

25/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

الصنف

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التلفزيونات  ،أجھره فيديو  .مسجل راديو جھره لحاسوب ,أجھزة معاملة المعلومات؛ شاشات
حاسوب  ,برمجيات الحاسوب ,طابعات الحاسوب ،أالت التصوير ,فاكس ,اجھرد اتصاالت

P.O.Box 4603 -11953 city/street:
Amman-king Abdullah II Street -Building
147
171876
Class
9

Trademark

Goods/Services
Television, Video Recorder, Radio & Recorders, Computers
(Hardware & Software), PC Printers, PC Monitors, Photo Copies,
Fax, Communication Equipment’s
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تاريخ ايداع الطلب:

03/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مخزن الرجال االعمال لتجارة االجھزة الكھربائية والخلويه

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

االردن
ذ .م .م

اعالن الجريدة الرسمية

ش عبدﷲ غوشة ابراج خلف واشتي مكتب رقم ، ٦٠٤
ص.ب١١١٨٣ ,٨٣٠٢٣١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٨٣ -٨٣٠٢٣١عمان/الجاردنز

رقم العالمة التجارية

١٧١٧٨٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ھواتف خلويه )موبايل محمول(,تلفزيونات,رسيفرات ,مكاوي كھربائية ,محوالت كھربائية ,
كھربائيه,شاشات فيديو ,ھواتف فيديو ,راديو للمركبات,ستيريوھات,سماعات
ھواتف ,شاشات عرض ,االت تصوير

9

03/09/2020

Date of

Applicant Name:

BMS For Electrical
&Cellura Electrical
Appliances Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/abdallah ghoseh str, P.O.Box:
830231, 11183
Applicant for
P.O.Box 830231 -11183 amman /aljardenz
Correspondence
Trademark
171780
Class
9

Goods/Services
Cell phones (mobile phones), televisions, receivers, electric
irons, electrical adapters, video screens, video phones, vehicle
radios, stereos, phone speakers, display screens, cameras.
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30/09/2020

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الرونق الذھبي لصناعة قطع االجھزة الخلوية

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

االردن
ذ .م .م
عمان -وسط البلد  ،ص.ب١١١١٨ ,٧١٢٣:

Golden Luster Maker
Supplies Celluar
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 7123, 11118

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٨ -٧١٢٣عمان -وسط البلد

رقم العالمة التجارية

١٧١٨٧١

Applicant for
P.O.Box 7123 -11118 AMMAN
Correspondence
Trademark
171871
Class
9

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سماعات رأس؛و سادات أذن لھواتف محمولة؛ كبالت  USBللھواتئف الخلوية؛ كبالت
 USBللھواتف المحمولة؛ حافظات للھواتف المحمولة؛ وشاشات عرض ألجھزة المحمول؛
وسماعات رأس للھواتف المحمولة؛ وبطاريات الھاتف المحمول؛ حامالت الھو اتف
المحمولة؛ وصالت للھو انف المحمولة؛ أغطية الھواتف المحمولة؛ أشرطة الھاتف المحمول؛
حامالت الھو اتف المحمولة للسيار ات :األفالم الواقية للشاشات الھو انف المحمولة

Applicant Name:

9

Goods/Services
headphones ;ear pads for headphons ;usb cables for cellular
telephones: usb cables for mobile phones ; cases for mobile
phones, displays for mobilephones; headsets for mobile
;phones; mobile phone batteries; mobile phone holders
lanyards for mobile phones; mobile phone covers ;mobile
phone straps; mobile phone holders yehicles: protective films
adapted for mobile screens
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تاريخ ايداع الطلب:

08/12/2020

اسم طالب التسجيل:

الخط الذھبي العالمي للنقل

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

golden global transporting
track

ص.ب  ١١٨٢١ -٢٦٦٦عمان ،شارع الملك حسين ،مبنى رقم
 ،١٣٦الطابق الخامس

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيقات ذكية لخدمات النقل

الصنف

Applicant Name:

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, King Husain St. B. 136, F5
, P.O.Box: 2666, 11821

عمان ،شارع الملك حسين ،مبنى رقم  ،١٣٦الطابق الخامس
 ،ص.ب١١٨٢١ ,٢٦٦٦:

١٧١٩٤٧

08/12/2020

Date of

9

P.O.Box 2666 -11821 Amman, King
Husain St. B. 136, F5
9

Class

Applicant for
Correspondence

171947

Trademark

Goods/Services
Smart application for transportation services
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تاريخ ايداع الطلب:

25/11/2019

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

ايه اتش اليسينس ايه بيه اس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
AH License ApS
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Gogevaenget 12, Gadevang, 3400 Hillerod,
Denmark

غوغيفانغيت  ،١٢غاديفانج ٣٤٠٠ ،ھيليرود ،الدنمارك

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٩٢٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلمات )مصاصات( لألطفال ،حلمات )مصاصات( لالستعمال مرة واحدة ،حلمات )مصاصات(
لزجاجات األطفال ،أدوات مساعدة للتغذية ولھايات ،لھايات لألطفال ،حلمات )مصاصات(
لزجاجات الرضاعة ،عضاضات )أقراص( تسنين للرضع ،عضاضات )أقراص( التسنين،
عضاضات )أقراص( التسنين تتضمن خشخيشات لألطفال.

25/11/2019

Date of

10

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171920
Class
10

Trademark

Goods/Services
]Dummies [teats] for babies; Disposable teats; Dummies [teats
for baby bottles; Feeding aids and pacifiers; Paediatric
;pacifiers; Feeding bottle teats; Teething rings for infants
Teething rings; Teething rings incorporating baby rattles.

93

تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

اسم طالب التسجيل:

البوراتوريز فيل-ميد

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ٢-٤رو دي لشبونة ٧٥٠٠٨ ،باريس )فرنسا(

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٨٨٨

20/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقن معدة لإلستخدام الجلدي )تحت الجلد( لالستعمال الطبي لحقن مواد بھدف ملء التجاعيد.

Applicant for
Correspondence

10

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171888
Class
10

Trademark

Goods/Services
Hypodermic syringes for medical use for injecting a product
with a view to filling in wrinkles.
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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
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
171730
Class
10

28/05/2020

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

الصنف

١٧١٧٣٠

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

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
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
171729
Class
10

28/05/2020

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

الصنف

١٧١٧٢٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.أجھزة إعطاء الدواء وتحديداً أجھزة الحقن الذاتي لحقن المستحضرات الصيدالنية
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١-١كايوباشي  -٣تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
عمان ,االردن
10
الصنف
١٧١٩٢٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أطراف اصطناعية ،أحذية من المطاط خاصة باألطراف االصطناعية ،وأطراف اصطناعية
للحيوانات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٣ :
يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية BRIDGESTONE

31/05/2020
BRIDGESTONE
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171927
Class
10

Trademark

Goods/Services
Artificial limbs; rubber soles for artificial limbs; artificial limbs
for animals.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE
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تاريخ ايداع الطلب:

17/06/2020

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

آلكون إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

أبو غزالة للملكية الفكرية -مبنى مجموعة طالل أبوغزالة
بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب  ٩٢١١٠٠عمان ١١١٩٢
االردن
10
الصنف
١٧١٧١٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة الطبية لالستخدام في طب العيون.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/١٧٠٢٣ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٢٣ :

17/06/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property - TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
171717
Class
10

Trademark

Goods/Services
Medical devices for ophthalmic use.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 17023/2019
Claim Date: 23/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

17/06/2020

اسم طالب التسجيل:

اليسوفورم فارما جي ام بي اتش اند كو .فيروالتونجس كيه جي

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كايسر-ويلھيلم-ستراسيه  ١٢٢٤٧ ،١٣٣برلين ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٩٠٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات الجراحية ،األجھزة واألدوات البيطرية ،أجھزة وأدوات طب األسنان.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء٣٠٢٠٢٠١٠٦٢٩٩٫٧ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠٥/١٣ :
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االخضر واالسود.

17/06/2020

Date of

Applicant Name:

Lysoform Pharma GmbH
& Co. Verwaltungs KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Strasse 133, 12247 Berlin,
Germany
Applicant for
Correspondence

10

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171903
Class
10

Trademark

Goods/Services
Surgical apparatus and instruments; Veterinary apparatus and
instruments; Dental apparatus and instruments.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020106299.7
Claim Date: 13/05/2020
Special condition: Claiming green and black colors.
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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

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

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
171951
Class
10
10
الصنف
١٧١٩٥١

Goods/Services
anesthesia masks; disposable gloves for medical purposes;
disposable gloves for veterinary purposes; elastic stockings for
surgical use; gloves for dental purposes; latex gloves for
veterinary purposes; masks for use by medical personnel;
medical gowns; patient examination gowns; respiratory masks
for medical purposes; sanitary masks for dust isolation for
medical purposes; surgical gowns; surgical scrub suits, facial
masks.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قفازات يمكن التخلص منھا لألغراض الطبية ؛ قفازات يمكن التخلص منھا،اقنعة تخدير
، قفازات ألغراض طب األسنان،لألغراض البيطرية ؛ جوارب مطاطية الغراض جراحية
 مالبس لفحص، المالبس الطبية، اقنعة للطاقم الطبي،قفازات الالتكس لألغراض البيطرية
، أقنعة صحية لعزل الغبار لألغراض الطبية، أقنعة الجھاز التنفسي لألغراض الطبية،المريض
 أقنعة الوجه،  بدالت فرك جراحية، مالبس الجراحة
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Date of

28/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

GUANGZHOU WONDFO
BIOTECH. CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO.8 LIZHISHAN ROAD, SCIENTIFIC CITY,
LUOGANG DISTRICT, GUANGZHOU,
510663 GUANGDONG, CHINA

Goods/Services
Medical apparatus and instruments; Diagnostic apparatus for
medical purposes; Apparatus for use in medical analysis;
Veterinary apparatus and instruments; Apparatus for DNA and
RNA testing for medical purposes; Blood testing apparatus; Xray apparatus for medical purposes; Lasers for medical
purposes; Physiotherapy apparatus; Dialyzers.

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.كو. غوانغزھو ووندفو بايوتيك

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، لووغانغ ديستريكت، ساينتيفيك سيتي، ليزھيشان رود،٨.نمبر
 الصين، غوانغدونغ٥١٠٦٦٣ ،غوانغزھو

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
172013
Class
10

28/07/2020

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
10

الصنف

١٧٢٠١٣

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة وأدوات طبية؛ أجھزة تشخيص لغايات طبية؛ أجھزة لإلستعمال في التحاليل الطبية؛
أجھزة ومعدات بيطرية؛ جھاز الختبار الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي لغايات
طبية؛ أجھزة فحص الدم؛ جھاز أشعة إكس لغايات طبية؛ أجھزة ليزر لغايات طبية؛ أجھزة
.(للعالج الطبيعي؛ مدياالت )أجھزة ديلزة
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Date of

01/08/2019

01/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سانشي لألدوات الكھربائية المحدودة

:اسم طالب التسجيل

Nationality
: SUDAN
سودان
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Al Hureya Street, Municipality Intersection
، الخرطوم، بناية سال سابقا، تقاطع البلدية،شارع الحرية
, Old Sala Bldg., Khartoum, Sudan
السودان
Applicant for
SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
Correspondence
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
Trademark
171735
Class
11
11
الصنف
١٧١٧٣٥

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

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Sanchi for Electrical
Appliances Co., Ltd.

Goods/Services
air cooling apparatus, air reheaters, air driers [dryers] / air driers / air
dryers, air sterilisers, air-conditioning installations, air-conditioning
apparatus, aquarium lights, arc lamps, autoclaves, electric, for cooking
/ pressure cookers, electric, barbecues, bed warmers, beverage cooling
apparatus, blankets, electric, not for medical purposes, bread baking
machines, burners for lamps, electrically heated carpets, ceiling lights,
central heating radiators, chandeliers, Chinese lanterns, coffee
percolators, electric, coffee machines, electric, coils [parts of distilling,
heating or cooling installations], cooking utensils, electric, cooking
stoves / cookers, cooking apparatus and installations, discharge tubes,
electric, for lighting, diving lights, extractor hoods for kitchens, fairy
lights for festive decoration / string lights for festive decoration, fans
[air-conditioning], fans [parts of air-conditioning installations], electric
fans for personal use, filaments for electric lamps, fireplaces, domestic,
fittings, shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped
fittings for furnaces / shaped fittings for ovens, food steamers,
electric, footmuffs, electrically heated, footwarmers, electric or nonelectric, forges, portable, freezers, hair driers [dryers] / hair driers /
hair dryers, hearths, heaters for baths, heating apparatus, heating
apparatus, electric, hot air ovens, hot air bath fittings, luminous house
numbers, kettles, electric, kitchen ranges [ovens], laboratory lamps,
electric lamps, lamps, lanterns for lighting, laundry dryers, electric,
light bulbs, light bulbs, electric, light diffusers, light-emitting diodes
[LED] lighting apparatus, lighting apparatus and installations, lights,
electric, for Christmas trees / electric lights for Christmas trees,
microwave ovens [cooking apparatus], microwave ovens for industrial
purposes, oil lamps, oil burners, plate warmers, pressure cooking
saucepans, electric, refrigerating apparatus and machines,
refrigerating appliances and installations, refrigerating display
cabinets, refrigerators, roasters, roasting apparatus / griddles [cooking
appliances] / grills [cooking appliances], rotisseries, safety lamps,
safety accessories for water or gas apparatus and pipes, sanitary
apparatus and installations, searchlights, sockets for electric lights,
solar thermal collectors [heating], stoves [heating apparatus], street
lamps / standard lamps, tortilla presses, electric, luminous tubes for
lighting, ultraviolet ray lamps, not for medical purposes, ventilation
[air-conditioning] installations and apparatus, warming pans, water
heaters, water heaters [apparatus], whirlpool-jet apparatus.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،[ مجففات ھواء ]مجففات، أجھزة إعادة تسخين الھواء،أجھزة تبريد الھواء
 أضواء أحواض، أجھزة تكييف للھواء، منشآت تكييف للھواء،معقمات ھواء
،  طناجر ضغط كھربائية/  أوتوكالف كھربائي للطھو، مصابيح قوسية،السمك
 بطانيات كھربائية ليست لغايات، أجھزة تبريد المشروبات، دفايات فراش،شوايات
، أضواء السقف،ً سجاد يدفأ كھربائيا، مواقد للمصابيح، آالت صُنع الخبْـز،طبية
(غاليات )أباريق، مصابيح صينية، ثريات،مشعات حرارية للتدفئة المركزية
 ملفات ]أجزاء من معدات التقطير، مكنات كھربائية لصنع القھوة،كھربائية للقھوة
 أجھزة، أوعية طھو/  مواقد طھو، أواني طھو كھربائية،[أو التسخين أو التبريد
 أغطية شفط، أضواء للغوص، أنابيب تفريغ كھربائية لإلضاءة،ومعدات طھو
، سلسة من األضواء لزينة الحفالت/  أضواء سحرية لزينة الحفالت،للمطابخ
 مراوح،[ مراوح ]أجزاء من منشآت تكييف الھواء،[مراوح ]لتكييف الھواء
،مواقد نار منزلية، فتائل للمصابيح الكھربائية،كھربائية لالستخدام الشخصي
، دفايات كھربائية للقدمين، أجھزة كھربائية للطھي بالبخار،معدات مشكلة لألفران
، مجمدات،( أفران محمولة )مواقد،[دفايات للقدمين ]كھربائية أو غير كھربائية
 أجھزة، أجھزة تسخين، سخانات للحمامات، مدافئ،[مجففات شعر ]مجففات
، لوازم تدفئة الحمام بالھواء الساخن، أفران الھواء الساخن،تسخين كھربائية
، لمبات للمختبرات، مواقد ]أفران[ المطبخ، غاليات كھربائية،أرقام مضيئة للمنازل
 بصيالت، مجففات كھربائية للغسيل، فوانيس لإلضاءة، مصابيح،مصابيح كھربائية
 أجھزة إضاءة بصمامات، أدوات نشر الضوء، بصيالت مصابيح كھربائية،مصابيح
 أضواء كھربائية لشجرة عيد، أجھزة ومنشآت لإلضاءة،[LED] ثنائية للضوء
، أفران ميكروويف لألغراض الصناعية،[ أفران ميكروويف ]أجھزة طھو،الميالد
 أوعية كھربائية ذات مقابض للطھو، دفايات أطباق، مواقد زيت،مصابيح زيتية
، خزائن عرض مبردة، أجھزة ومنشآت تبريد، أجھزة وآالت تبريد،بالضغط
 شوايات/ [ صواني شوي ]أجھزة طھو/  أجھزة تحميص، محمصات،ثالجات
 لوازم السالمة ألجھزة ومواسير الماء، مصابيح السالمة، شوايات،[]أجھزة طھو
، مآخذ لألضواء الكھربائية، أضواء كاشفة، أجھزة وتمديدات صحية،أو الغاز
،[ مواقد ]أجھزة تسخين،[أجھزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية ]للتسخين
، أجھزة ضغط كھربائية لتحضير التورتيا، مصابيح قياسية/ مصابيح للشوارع
 مصابيح األشعة فوق البنفسجية ليست لغايات،أنابيب مضيئة لإلضاءة
، سخانات ماء، دفايات لألسرّ ة،[منشآت وأجھزة تھوية ]تكييف الھواء،طبية
. أجھزة لتدفق الماء الدوامي،[سخانات ماء ]أجھزة
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Date of

01/08/2019

01/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سانشي لألدوات الكھربائية المحدودة

:اسم طالب التسجيل

Nationality
: SUDAN
سودان
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Al Hureya Street, Municipality
، الخرطوم، بناية سال سابقا، تقاطع البلدية،شارع الحرية
Intersection, Old Sala Bldg., Khartoum,
السودان
Sudan
Applicant for
SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.سماس للملكية الفكريةص
Correspondence
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
Trademark
171738
Class
11
11
الصنف
١٧١٧٣٨

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

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Sanchi for Electrical
Appliances Co., Ltd.

Goods/Services
air cooling apparatus, air reheaters, air driers [dryers] / air driers / air
dryers, air sterilisers, air-conditioning installations, air-conditioning
apparatus, aquarium lights, arc lamps, autoclaves, electric, for
cooking / pressure cookers, electric, barbecues, bed warmers,
beverage cooling apparatus, blankets, electric, not for medical
purposes, bread baking machines, burners for lamps, electrically
heated carpets, ceiling lights, central heating radiators, chandeliers,
Chinese lanterns, coffee percolators, electric, coffee machines,
electric, coils [parts of distilling, heating or cooling installations],
cooking utensils, electric, cooking stoves / cookers, cooking
apparatus and installations, discharge tubes, electric, for lighting,
diving lights, extractor hoods for kitchens, fairy lights for festive
decoration / string lights for festive decoration, fans [air-conditioning],
fans [parts of air-conditioning installations], electric fans for personal
use, filaments for electric lamps, fireplaces, domestic, fittings,
shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped fittings for
furnaces / shaped fittings for ovens, food steamers, electric,
footmuffs, electrically heated, footwarmers, electric or non-electric,
forges, portable, freezers, hair driers [dryers] / hair driers / hair
dryers, hearths, heaters for baths, heating apparatus, heating
apparatus, electric, hot air ovens, hot air bath fittings, luminous house
numbers, kettles, electric, kitchen ranges [ovens], laboratory lamps,
electric lamps, lamps, lanterns for lighting, laundry dryers, electric,
light bulbs, light bulbs, electric, light diffusers, light-emitting diodes
[LED] lighting apparatus, lighting apparatus and installations, lights,
electric, for Christmas trees / electric lights for Christmas trees,
microwave ovens [cooking apparatus], microwave ovens for industrial
purposes, oil lamps, oil burners, plate warmers, pressure cooking
saucepans, electric, refrigerating apparatus and machines,
refrigerating appliances and installations, refrigerating display
cabinets, refrigerators, roasters, roasting apparatus / griddles
[cooking appliances] / grills [cooking appliances], rotisseries, safety
lamps, safety accessories for water or gas apparatus and pipes,
sanitary apparatus and installations, searchlights, sockets for electric
lights, solar thermal collectors [heating], stoves [heating apparatus],
street lamps / standard lamps, tortilla presses, electric, luminous
tubes for lighting, ultraviolet ray lamps, not for medical purposes,
ventilation [air-conditioning] installations and apparatus, warming
pans, water heaters, water heaters [apparatus], whirlpool-jet
apparatus.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،[ مجففات ھواء ]مجففات، أجھزة إعادة تسخين الھواء،أجھزة تبريد الھواء
 أضواء أحواض، أجھزة تكييف للھواء، منشآت تكييف للھواء،معقمات ھواء
،  طناجر ضغط كھربائية/  أوتوكالف كھربائي للطھو، مصابيح قوسية،السمك
 بطانيات كھربائية ليست لغايات، أجھزة تبريد المشروبات، دفايات فراش،شوايات
، أضواء السقف،ً سجاد يدفأ كھربائيا، مواقد للمصابيح، آالت صُنع الخبْـز،طبية
غاليات )أباريق( كھربائية، مصابيح صينية، ثريات،مشعات حرارية للتدفئة المركزية
 ملفات ]أجزاء من معدات التقطير أو التسخين، مكنات كھربائية لصنع القھوة،للقھوة
، أجھزة ومعدات طھو، أوعية طھو/  مواقد طھو، أواني طھو كھربائية،[أو التبريد
 أضواء، أغطية شفط للمطابخ، أضواء للغوص،أنابيب تفريغ كھربائية لإلضاءة
 مراوح ]لتكييف، سلسة من األضواء لزينة الحفالت/ سحرية لزينة الحفالت
 مراوح كھربائية لالستخدام،[ مراوح ]أجزاء من منشآت تكييف الھواء،[الھواء
، معدات مشكلة لألفران،مواقد نار منزلية، فتائل للمصابيح الكھربائية،الشخصي
 دفايات للقدمين ]كھربائية، دفايات كھربائية للقدمين،أجھزة كھربائية للطھي بالبخار
،[ مجففات شعر ]مجففات، مجمدات،( أفران محمولة )مواقد،[أو غير كھربائية
 أفران الھواء، أجھزة تسخين كھربائية، أجھزة تسخين، سخانات للحمامات،مدافئ
 غاليات، أرقام مضيئة للمنازل، لوازم تدفئة الحمام بالھواء الساخن،الساخن
، مصابيح، مصابيح كھربائية، لمبات للمختبرات، مواقد ]أفران[ المطبخ،كھربائية
 بصيالت مصابيح، بصيالت مصابيح، مجففات كھربائية للغسيل،فوانيس لإلضاءة
،[LED]  أجھزة إضاءة بصمامات ثنائية للضوء، أدوات نشر الضوء،كھربائية
 أفران ميكروويف، أضواء كھربائية لشجرة عيد الميالد،أجھزة ومنشآت لإلضاءة
، مواقد زيت، مصابيح زيتية، أفران ميكروويف لألغراض الصناعية،[]أجھزة طھو
، أجھزة وآالت تبريد، أوعية كھربائية ذات مقابض للطھو بالضغط،دفايات أطباق
/  أجھزة تحميص، محمصات، ثالجات، خزائن عرض مبردة،أجھزة ومنشآت تبريد
، مصابيح السالمة، شوايات،[ شوايات ]أجھزة طھو/ [صواني شوي ]أجھزة طھو
 أضواء، أجھزة وتمديدات صحية،لوازم السالمة ألجھزة ومواسير الماء أو الغاز
 أجھزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية، مآخذ لألضواء الكھربائية،كاشفة
 أجھزة، مصابيح قياسية/  مصابيح للشوارع،[ مواقد ]أجھزة تسخين،[]للتسخين
 مصابيح األشعة فوق، أنابيب مضيئة لإلضاءة،ضغط كھربائية لتحضير التورتيا
 دفايات،[منشآت وأجھزة تھوية ]تكييف الھواء،البنفسجية ليست لغايات طبية
. أجھزة لتدفق الماء الدوامي،[ سخانات ماء ]أجھزة، سخانات ماء،لألسرّ ة
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Date of

27/04/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

AHMED AL- SHAMI BEN
SAIF ALDEEN

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Syria, Damascus countryside, Doma
Mahdar1653-13
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171988
Class
11

Goods/Services
Burners, ceiling lights, air conditioning apparatus, air cooling
apparatus, air heating apparatus, desiccating apparatus,
roasters, air conditioning installations, air cooling installations,
heating installations, lighting apparatus and installations,
Hearths, chandeliers, refrigerators, electric cooking ovens, gas
ranges, sinks, refrigerating cabinets, regulating accessories for
water or gas apparatus and pipes, cold Rooms, freezers, display
refrigerators, fryers, grills and barbecues, electrical kitchen
equipment, gas kitchen equipment, hair dryers and air dryers,
fans, air Catchers (Aspirator)

27/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

السيد أحمد الشامي بن سيف الدين

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية

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

 دوما محضر-  ريف دمشق- الجمھورية العربية السورية
١٣-١٦٥٣

11

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٩٨٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اجھزة، اجھزة تجفيف، أجھزة التكييف والتبريد وتسخين الھواء، أضواء السقف،مواقد
، مدافئ، اجھزة ومنشآت لالضاءة واالنارة، منشآت التبريد والتكييف والتدفئة،تحميص
، حجرات التبريد وخزائن، مغاسل، الثالجات؛ أفران الطھي الكھربائية؛ أفران الغاز،ثريات
، ثالجات العرض، الفريزرات، غرف التبريد،لوازم تنظيم الجھزة ومواسير الماء والغاز
 مجففات الشعر ومجففات، أجھزة الطھي بالغاز، أجھزة الطھي الكھربائية، الشوايات،المقالي
( ساحبات الھواء ) اسبيراتور،  المراوح،ھواء
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١-١كايوباشي  -٣تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
عمان ,االردن
11
الصنف
١٧١٩٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أنابيب مياه للمرافق الصحية  ،صمامات مياه وحنفيات مياه الصنبور وصمامات التحكم
بالمستوى في الخزانات  ،صنابير خط األنابيب.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٣ :
يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية BRIDGESTONE

31/05/2020
BRIDGESTONE
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171926
Class
11

Trademark

Goods/Services
Water-pipes for sanitary installations; water valves; tap water
faucets; level controlling valves in tanks; pipe line cocks.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE
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Date of

07/06/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

CHONGQING AMITY
MACHINERY CO., LTD.

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

Goods/Services
Electric lamps; lighting apparatus and installations; lighting
tubes; lights for vehicles; germicidal lamps for purifying air;
curling lamps; oil lamps; cooking apparatus and installations;
lava rocks for use in barbecue grills; cooling appliances and
installations; air purifying apparatus and machines; fans [airconditioning]; electric hair dryers; electric heating apparatus;
apparatus for producing fog; taps; pipes [parts of sanitary
installations]; automatic watering installations; bath
installations; sanitary apparatus and installations; water
purification installations; electric radiators; lighters;
polymerisation installations; light bulbs; searchlights; electric
torches; refrigerating appliances and installations; airconditioning installations; water purifying apparatus and
machines; pocket warmers; air purifier for household purposes;
electric water purifier for household purposes; humidifiers for
household purposes; electric kettles; extractor hoods for
kitchens; gas burners; heat guns; cocks for pipes and pipelines;
disinfectant apparatus; electrically heated clothing.

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شونغكينغ اميتي ماشينيري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يوزھونغ ديستريكت شونغكينغ، رود٢  زھونغشان٢٠٠ .نو
 الصين،٤٠٠٠١٤

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
171899
Class
11

07/06/2020

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
11

الصنف

١٧١٨٩٩

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مصابيح، أضواء للمركبات،  أنابيب مضيئة، أجھزة ومنشآت لإلضاءة، المصابيح الكھربائية
،  أجھزة ومعدات طھو، مصابيح زيتية، لمبات تجعيد الشعر،مبيدة للجراثيم لتنقية الھواء
،  أجھزة ومكنات تنقية الھواء، أدوات ومنشآت تبريد،حجارة بركانية تستخدم في الشوايات
 جھاز إلنتاج، أجھزة تسخين كھربائية، مجففات شعر كھربائية، [مراوح ]لتكييف الھواء
 معدات، منشآت الري التلقائي، [ أنابيب ]أجزاء من تمديدات صحية، حنفيات، الضباب
 منشآت، والعات، مشعات كھربائية، منشآت تنقية المياه، أجھزة وتمديدات صحية،للحمام
، أجھزة ومنشآت للتبريد، مصابيح كھربائية، أضواء كاشفة، بصيالت مصابيح،البلمرة
 منقي الھواء لألغراض، دفايات جيب، أجھزة وآالت تنقية المياه، منشآت تكييف الھواء
، أجھزة ترطيب لألغراض المنزلية، منقي المياه الكھربائي لألغراض المنزلية، المنزلية
 محابس لألنابيب، بنادق حرارية، مواقد غاز، اغطية شفط للمطابخ،غاليات كھربائية
. مالبس ساخنة كھربائيا،  أجھزة مطھرة، وخطوط األنابيب
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Date of

24/06/2020

24/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.المراد للتجھيزات العامة وانظمة التكييف والتبريد ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ALmurad LLtajhezat
ALameh and A/C and
Refigeration ,systems
L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /king abdallah al thani str/buil 140,
P.O.Box: 1000, 11821
Applicant for
P.O.Box 1000 -11821 city/street:amman
Correspondence
/king abdallah al thani str/buil 140
Trademark
171934
Class
11

Goods/Services
Refrigerant gases, Ice Making, machines, Refrigerators,
Freezers, Gas stove, Gas Cooker, Electric Oven, Microwave
Oven, Cooler hood Water Cooler, Air purifiers, heating radiator,
gas heater, electric heater, kerosene heater, electric fan, window
air conditioner, Separate air conditioner (split), air conditioner,
central air conditioner, gas refrigerators, water filtration jugs,
Toasters with grill, coffee maker, electric stove, built-in ovens,
built-in cooker, blow dry, energy saving lamps, electric grills,
Toasters sandwiches, car refrigerator .

، ١٤٠ عمارة رقم/ شارع الملك عبدﷲ الثاني/عمان
١١٨٢١ ,١٠٠٠:ب.ص

11

الشارع/ المدينة١١٨٢١ -١٠٠٠ ب.ص
١٤٠ عمارة رقم/ شارع الملك عبدﷲ الثاني/عمان
الصنف
١٧١٩٣٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فرن, فرن كھرباء, طباخ غاز, فرن غاز, فريزرات, ثالجات, ماكنة صنع الثلج,غازات التبريد
 مدفأة, مدفأة بالغاز, رديتر تدفنة, اجھزة تنقية الھواء, مبرد ماء, شفاط غاز.مايكرويف
, مكيف دويل,( مكيف منفصل)سبلت,  مكيف شباك, مروحه كھربائية, مدفأة بالكاز,كھربائية
 حماصه مع شواية ؛, مكيف مركزي؛ابريق ماء كھربائي, مكيف كاسيت.مكيف ستاند
 لمبات توفير, سشوار, طباخ داخلي, افران داخلية,حماصة؛ ماكنة صنع قھوة؛ موقد كھربائي
. ثالجة سيارة, حماصة سندويشات, مناقل شوي كھربائية,طاقة
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Date of

03/09/2020

03/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مخزن الرجال االعمال لتجارة االجھزة الكھربائية والخلويه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

BMS For Electrical
&Cellura Electrical
Appliances Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/abdallah ghoseh str, P.O.Box:
830231, 11183
Applicant for
P.O.Box 830231 -11183 amman/aljardenz
Correspondence
Trademark
171779
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,

، ٦٠٤ ش عبدﷲ غوشة ابراج خلف واشتي مكتب رقم
١١١٨٣ ,٨٣٠٢٣١:ب.ص

11

الصنف

الجاردنز/ عمان١١١٨٣ -٨٣٠٢٣١ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٧٧٩

رقم العالمة التجارية

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

27/04/2020

اسم طالب التسجيل:

زھيجيانغ غيلي ھولدينغ جروب كو ،.إل تي دي.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٥٠

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

27/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171750
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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تاريخ ايداع الطلب:

26/05/2020

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
١٧١٧٤١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
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.

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

26/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171741
Class
12

Trademark

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.
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Date of

31/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
171925
Class
12

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-٣  كايوباشي،١-١
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
12
الصنف
١٧١٩٢٥

Goods/Services
Automobiles and their parts and fittings; vehicle tires; tires for
passenger cars; tires for trucks; tires for buses; tires for racing cars;
tires for automobiles; retreaded tires for passenger cars; retreaded
tires for trucks; retreaded tires for buses; retreaded tires for racing
cars; retreaded tires; retreaded tires for automobiles; inner tubes for
passenger cars; inner tubes for trucks; inner tubes for buses; inner
tubes for racing cars; inner tubes for automobiles; wheels and rims
for passenger cars; wheels and rims for trucks; wheels and rims for
buses; wheels and rims for racing cars; wheels and rims for
automobiles; tread rubber for retreading tires for the above-mentioned
vehicles; two-wheeled motor vehicles and their parts and fittings; tires
for two-wheeled motor vehicles; inner tubes for two-wheeled motor
vehicles; wheels and rims for two-wheeled motor vehicles; bicycles
and their parts and fittings; tires for bicycles; inner tubes for bicycles;
wheels and rims for bicycles; aircraft and their parts and fittings; tires
and inner tubes for aircraft; adhesive rubber patches for repairing
tubes or tires; tread rubber for retreading tires for two-wheeled motor
vehicles or bicycles; tread rubber for retreading tires for aircraft;
treads used to retread tires for tires of automobiles, two-wheeled
motor vehicles, bicycles, aircraft and the aforementioned vehicles;
preformed tire treads for tires of automobiles, two-wheeled motor
vehicles, bicycles, aircraft and the aforementioned vehicles; rubber
patches for repairing the aforementioned vehicle tire treads; shock
absorbers, machine elements for land vehicles; springs, machine
elements for land vehicles; air springs, machine elements for land
vehicles; mechanical elements for land vehicles; shaft couplings or
connectors, machine elements for land vehicles; vessels and their
parts and fittings; fenders for vessels (boat side protectors); seat
cushions for vehicles; air springs for railway cars; vehicle bumpers;
suspension shock absorbers for vehicles; suspension springs for
vehicles; tires for off-the-road automobiles, two-wheeled motor
vehicles and bicycles; off-the-road vehicles and their parts and
fittings; off-the-road two-wheeled vehicles and bicycles and their
parts and fittings; tires for tractors; tires for agricultural vehicles; tires
for container handling vehicles; rubber tracks for use with crawlers on
snowmobiles; rubber tracks for use with crawlers on all terrain
vehicles; rubber tracks for use with crawlers on automobiles; tires for
lunar rovers; tires for scrapers; tires for motor graders; tires for
shovel loaders; tires for tire rollers; tires for wheeled cranes; tires for
cranes; tires for snow plows; tires for pavers; tires for mining
machinery; cigar lighters for automobiles.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، إطارات لسيارات الركاب، وإطارات المركبات، السيارات وقطع غيارھا وتركيباتھا
 إطارات،  إطارات لسيارات السباق،  إطارات للحافالت، وإطارات للشاحنات
، إطارات تم تجديدھا للشاحنات،  إطارات تم تجديدھا لسيارات الركاب، للسيارات
 اإلطارات،  إطارات تم تجديدھا لسيارات السباق، إطارات تم تجديدھا للحافالت
 واألنابيب،  األنابيب الداخلية لسيارات الركاب، المجددة وإطارات مجددة للسيارات
 واألنابيب الداخلية لسيارات،  واألنابيب الداخلية للحافالت،الداخلية للشاحنات
 عجالت، عجالت سيارات الركوب وطاراتھا،  األنابيب الداخلية للسيارات،السباق
 عجالت وطارات لسيارات،  عجالت للحافالت وطاراتھا، للشاحنات وطاراتھا
 مطاط تجديدي لإلطارات المعاد تجديدھا وذلك،  عجالت وطارات للسيارات،السباق
،  وللسيارات ذات العجلتين وأجزائھا وتركيباتھا، للمركبات المذكورة أعاله
 عجالت،  انابيب داخلية للسيارات ذات العجلتين، وإلطارات السيارات ذات العجلتين
، والدراجات الھوائية وقطع غيارھا وتركيباتھا،وللسيارات ذات العجلتين وطاراتھا
 عجالت وطارات، األنابيب الداخلية للدراجات الھوائية،إطارات للدراجات الھوائية
 اإلطارات واألنابيب الداخلية، الطائرات وقطع غيارھا وتركيباتھا،للدراجات الھوائية
 مطاط تجديدي،  رقع مطاطية الصقة إلصالح األنابيب أو اإلطارات، للطائرات
 مطاط تجديدي إلعادة، إلعادة تجديد اإلطارات للسيارات والدراجات ذات العجلتين
، اسطح عجالت مستخدمة إلعادة تجديد اإلطارات،تجديد إطارات الطائرات
، والمركبات ذات العجلتين والدراجات الھوائية والطائرات والمركبات المذكورة أعاله
تجديدات إطارات جاھزة خاصة بإطارات السيارات والمركبات ذات العجلتين
 ورقع مطاطية إلصالح، والدراجات الھوائية والطائرات والمركبات المذكورة أعاله
 واجھزة امتصاص الصدمات وأجزاء الية،مداسات إطار السيارات المذكور أعاله
 نوابض ھوائية،  النوابض ومكونات آلية للمركبات البرية، للمركبات البرية
 وصالت،  المكونات الميكانيكية للمركبات البرية، ومكونات آلية للمركبات البرية
 المراكب البحرية،  مكونات آلية للمركبات البرية، عمود ناقل حركة أو موصالت
، ( مصدات حماية للمراكب البحرية)حاميات اطراف القارب، وأجزائھا وتركيباتھا
 مصدات المركبات،  نوابض ھوائية لعربات السكك الحديدية، وسائد مقعد للمركبات
 إطارات،  نوابض تعليق للسيارات، وممتصات صدمات االتعليق في المركبات
، للسيارات على الطرق الوعرة وللسيارات ذات العجلتين والدراجات الھوائية
 وللمركبات والدراجات ذات، ولمركبات الطرق غير المعبدة وأجزائھا وتركيباتھا
، وإطارات الجرارات، العجالت والخاصة بالطرق غير المعبدة وأجزاءھا وتجھيزاتھا
 أقشطة،  وإطارات لمركبات الخاصة بمناولة الحاويات، إطارات المركبات الزراعية
 أقشطة مطاطية لالستخدام في، مطاطية لالستخدام في مجنزرات السير على الثلوج
 أقشطة مطاطية لالستخدام في، مجنزرات الخاصة بمركبات كل انواع التضاريس
 إطارات لعربات تمھيد، إطارات الكاشطات، إطارات لعربات القمر،المركبات المجنزرة
 إطارات للرافعات ذات العجالت،  إطارات لبكرات اإلطارات، إطارات للجرافات،الطرق
 إطارات آلالت، إطارات للراصفات،  إطارات لناثرات الثلج، إطارات الرافعات،
. مشعالت السجائر للسيارات، التعدين

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
BRIDGESTONE
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تاريخ ايداع الطلب:

08/06/2020

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

فورد موتور كمبني
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ون أميريكان رود ،ديربورن ،ميتشيغان  ،٤٨١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٤٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات ،الشاحنات

الصنف

08/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171740
Class
12

Trademark

Goods/Services
Automobiles; trucks
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2020

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

ريفيان اي بي ھولدينغز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Rivian IP Holdings, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 13250 N. Haggerty Road, Plymouth,
Michigan 48170, United States of America

 ١٣٢٥٠ان .ھاغرتي رود ،باليماوث ،ميتشيغان ،٤٨١٧٠
الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -٤٣٥
 ١١٨٢١عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
١٧١٧٥٧

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات البرية وأجزائھا والتجھيزات الخاصة بھا وتحديداً األجزاء الھيكلية ومكونات
آلية نقل الحركة على شكل المحركات الكھربائية وعلب التروس والمحاور؛ ھياكل
المركبات ذات المحرك؛ شبكات تثبيت األمتعة للمركبات ذات المحرك؛ أغطية حسب
الحجم للمركبات؛ سالسل مضادة لالنزالق للمركبات؛ رقع لتصليح إطارات المركبات؛
مضخات نفخ إطارات المركبات؛ التركيبات الداخلية للسيارات؛ الكسوة الداخلية
للسيارات؛ التجھيزات الجلدية الداخلية المعدة حسب الطلب للمركبات؛ إطارات لوحة
الترخيص؛ إطارات تثبيت لوحة الترخيص؛ فرش مقاعد المركبات؛ المركبات البرية
الكھربائية؛ قطع غيار المركبات الكھربائية وتحديداً المحركات؛ قطع غيار المركبات
الكھربائية وتحديداً مرايا الرؤية الخلفية ومساحات الزجاج األمامي وأبواب األغطية
الخلفية ؛ المركبات الكھربائية عالية األداء العاملة حصرا على البطارية؛ مقاعد
المركبات؛ محاور عجلة المركبة؛ عجالت المركبات؛ األغطية حسب الحجم للمركبات من
الفرش؛ عجالت القيادة للمركبات ؛ محركات المركبات البرية؛ رفوف السقف وأجھزة
امتصاص الصدمات والنوابض وقضبان التثبيت وأنظمة التعليق جميعھا للمركبات؛
لوحات الكسوة لھياكل المركبات؛ مكابح الفرامل للمركبات البرية؛ أغطية حسب الحجم
لمقاعد للمركبات؛ منصات تثبيت المحرك للمركبات؛ أغطية التغليف من الفينيل مصممة
مسب ًقا ومكيفة خصيصًا للمركبات؛ قطع غيار المركبات وتحديداً خراطيم جھاز الطاقة
التوجيھية؛ شارة للمركبات؛ وسائد مقاعد المركبات؛ تركيبات محور عجلة المركبة؛
حامالت عدة التزلج للمركبات ؛ المرايا للمركبات وتحديداً مرايا الرؤية الخلفية؛ تروس
الرجوع للخلف للمركبات البرية؛ خطافات مصممة خصيصًا لالستخدام في المركبات
لتثبيت ملحقات السيارة؛ الزجاج األمامي للمركبات؛ أجھزة منع السرقة للمركبات؛
اإلطارات للمركبات؛ أنابيب اإلطارات للمركبات ؛ أدوات نفخ اإلطارات؛ األجزاء
البالستيكية للمركبات وتحديداً كسوة داخلية وخارجية للديكور والحماية من البالستيك
المُش َّكل بالبثق للسيارات؛ المركبات البرية وتحديداً السيارات الكھربائية والشاحنات
وسيارات الدفع الرباعي؛ أغطية المصممة جزئيا ً حسب الحجم للمركبات؛ ضواغط ھواء
الفرامل للمركبات البرية؛ اسطوانات ھواء الفرامل للمركبات البرية ؛ اغطية المركبات؛
ھياكل المركبات ذات المحرك؛ األغطية الواقية لمقاعد المركبات؛ قطع غيار ھيكلية
للشاحنات والمركبات األخرى ذات المحرك؛ آلية مجموعة نقل الحركة للمركبات المؤلفة
من القابض وناقل الحركة وعمود التدوير ومجموعة التروس التفاضلية؛ األغطية
العلوية ناقل الحركة للمركبات البرية؛ لوحات تثبيت ناقل الحركة للمركبات البرية ؛
صناديق ناقل الحركة للمركبات البرية ؛ قضبان السحب للسيارات؛ حاجبات الطين
للمركبات؛ الدرجات المعدة للتعليق بالمركبات البرية؛ قضبان سحب المركبات؛ اإلطار
الحديدي لعجلة المركبة واألجزاء الھيكلية لذلك؛ المركبات التي تسير على جميع
التضاريس ) (ATVs؛ مجسات للمركبات البرية وتحديداً مجسات نظام التوجيه المؤازر
الكھربائي التي ُتباع كمكون من نظام التوجيه المؤازر؛ اإلطار الحديدي لعجلة المركبات؛
علب التروس للمركبات البرية ؛ مكابح للمركبات؛ ھياكل المركبات؛ ناقل الحركة
للمركبات البرية؛ أجزاء المركبة وتحديداً واقيات الزجاج األمامي؛ أجزاء المركبات
وتحديداً حاجبات أشعة الشمس؛ أجزاء المركبات وتحديداً الذراع الوسيط؛ أجزاء
المركبات وتحديداً المفاصل الكروية؛ أجزاء المركبات وتحديداً دعامات أنظمة التعليق؛

16/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171757
Class
12

Trademark

Goods/Services
Land vehicles and parts and fittings therefor, namely, structural
parts and powertrain components in the nature of electric motors,
gearboxes and axles; motor vehicle bodies; luggage nets for
;vehicles; fitted covers for vehicles; anti-skid chains for vehicles
;patches for repairing vehicle tires; pumps for inflating vehicle tires
automotive interior trim; automotive interior paneling; custom
leather interiors for vehicles; license plate frames; license plate
holders; upholstery for vehicles; electric land vehicles; electric
vehicle parts, namely, motors; electric vehicle parts, namely,
rearview mirrors, windshield wipers and tailgates; fully battery
electric, high performance vehicle; vehicle seats; vehicle wheel
;hubs; vehicle wheels; upholstery, fitted covers for vehicles
steering wheels for vehicles; motors for land vehicles; roof racks,
shock absorbers, springs, stabilizer bars, and suspensions, all for
vehicles; trim panels for vehicle bodies; brake calipers for land
vehicles; fitted seat covers for vehicles; engine mounts for
vehicles; pre-designed vinyl vehicle wraps specially adapted for
vehicles; vehicle parts, namely, power steering hoses; insignia for
vehicles; vehicle seat cushions; vehicle wheel hub assemblies; ski
;carriers for vehicles; mirrors for vehicles, namely rear view mirrors
reversing gears for land vehicles; hooks especially designed for
;use in vehicles to hold vehicle accessories; vehicle windscreens
anti-theft devices for vehicles; tire for vehicles; tire tubes for
vehicles; tire inflators; plastic parts for vehicles, namely,
automotive exterior and interior plastic extruded decorative and
protective trim; land vehicles, namely electric cars, trucks and
SUVs; semi-fitted covers for vehicles; brake air compressors for
;land vehicles; brake air cylinders for land vehicles; vehicle hoods
chassis for motor vehicles; vehicle seat protectors; structural
repair parts for trucks and other motor vehicles; vehicle power train
mechanism comprised of clutch, transmission, drive shaft, and
differential; transmission top covers for land vehicles; transmission
mounting plates for land vehicles; transmission cases for land
vehicles; tow bars for vehicles; mud flaps for vehicles; steps for
attachment to land vehicles; vehicle tow bars; vehicle wheel rims
and structural parts therefor; all terrain vehicles (ATVs); sensors for
land vehicles, namely, electric power steering torque sensors, sold
;as a component of the power steering system; vehicle wheel rims
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gearboxes for land vehicles; brakes for vehicles; vehicle bodies;
transmissions for land vehicles; vehicle parts, namely, windshield
visors; vehicle parts, namely, sun visors; vehicle parts, namely,
idler arms; vehicle parts, namely, ball joints; vehicle parts, namely,
suspension struts; vehicle parts, namely, constant velocity joints;
valve stems for vehicle tires; land vehicle parts, namely,
differentials; hood shields as structural parts of vehicles; drive
shafts for land vehicles; brake lines for vehicles; brake drums for
land vehicles; brake calipers for land vehicles; land vehicle
suspension parts, namely, leaf springs; land vehicle suspension
parts, namely, coil springs; windshield wiper blades for vehicles;
hydraulic circuits for vehicles; land vehicle suspension parts,
namely, equalizers; custom leather interiors for vehicles; disc brake
pads for vehicles; cup holders for use in vehicles; land vehicle
transmission and replacement parts thereof; belts for land vehicle
transmissions; suspension systems for land vehicles; wheel
bearing for land vehicles; glass window for vehicles; burglar alarms
for vehicles; brake hardware for vehicles; bicycle racks for
vehicles; axle boot kits for use with land vehicles; axle bearings for
land vehicles; disc brakes for land vehicles; roof rack storage
containers for land vehicles; sports utility vehicles; airbags for
vehicles; vehicle windows; seat belts for use in vehicles; valves for
vehicle tires; horns for vehicles; land vehicle parts, namely, drive
belts; clutches for land vehicles; fitted vehicle covers for cars and
trucks for the purpose of protecting from weather and elements;
head restraints for vehicles; inflatable air bags for use in vehicles
for the prevention of injury in accidents; driving chains for land
vehicles; aftermarket automobile accessories, namely car organizer
bags, nets and trays specially adapted for fitting in vehicles; safety
belts for vehicle seats; luggage nets for vehicles; brake linings for
land vehicles; land vehicle parts, namely axles; land vehicle parts,
namely drive gears; metal parts for vehicles, namely , automotive
exterior and interior metal decorative and protective trim; electric
vehicles, namely cars, truck and SUVs; bicycles; back-up warning
alarms for vehicles; wheel disks for vehicles; motor vehicle power
locks; motor vehicle alarm systems; steering units for land vehicles
and parts thereof; spoilers for vehicles; vehicle running boards; air
bags; shock absorbers for automobiles; bumpers for automobiles;
vehicle roof rack cargo and luggage carriers; fitted vehicle covers;
land vehicles parts, namely, running boards; land vehicle parts,
namely, mud guards; land vehicle parts, namely, fenders; vehicle
parts, namely, shock absorbers; doors for vehicles; turn signal
levers for vehicles; gas cap covers for land vehicles; vehicle
license plate covers; door panels for vehicles

أجزاء المركبات وتحديداً وصلة ربط السرعة الثابتة؛ سيقان صمام إطارات المركبات؛
أجزاء المركبات البرية وتحديداً مجموعة التروس التفاضلية؛ دروع غطاء المحرك
كأجزاء ھيكلية للمركبات؛ أعمدة التدوير للمركبات البرية؛ أسالك مكابح للمركبات؛
أجران الفرامل للمركبات البرية؛ مكابح الفرامل للمركبات البرية؛ أجزاء نظام التعليق
 وتحديدا، للمركبات البرية وتحديداً النوابض الورقية ؛ أجزاء تعليق المركبات البرية
النوابض اللولبية؛ شفرات ماسحات الزجاج األمامي للمركبات؛ الدوائر الھيدروليكية
للمركبات؛ أجزاء أنظمة تعليق المركبات البرية وتحديداً الموازنات؛ الفرش الجلدي
الداخلي المعد حسب الطلب المخصصة للمركبات؛ منصات الفرامل القرصية للمركبات ؛
حامالت أكواب لالستخدام في المركبات ؛ ناقل الحركة للمركبات البرية وقطع الغيار
الخاص بھا؛ أحزمة ناقل الحركة للمركبات البرية ؛ أنظمة التعليق للمركبات البرية ؛
محمل العجلة للمركبات البرية ؛ نوافذ زجاجية للمركبات ؛ أجھزة اإلنذار ضد السرقة
للسيارات ؛عتاد الفرامل للمركبات؛ رفوف تثبيت الدراجات للمركبات؛ عدد الغطاء
المحوري لالستخدام مع المركبات البرية؛ المحامل المحورية للمركبات البرية؛ الفرامل
القرصية للمركبات البرية؛ حاويات تخزين المثبتة على أسقف المركبات البرية؛
المركبات الرياضية؛ الوسادات الھوائية للمركبات؛ نوافذ المركبات؛ أحزمة األمان
لالستخدام في المركبات؛ صمامات إلطارات المركبات؛ أبواق المركبات؛ أجزاء المركبات
البرية وتحديداً سيور نقل الحركة؛ قوابض المركبات البرية ؛ أغطية المركبات حسب
الحجم الخاصة بالسيارات والشاحنات لغرض الحماية من الطقس والعناصر؛ مساند
الرأس للمركبات ؛ وسادات ھوائية قابلة للنفخ الستخدامھا في المركبات للوقاية من
اإلصابة في الحوادث ؛ سالسل القيادة للمركبات البرية ؛ ملحقات السيارات ما بعد البيع
وتحديداً أكياس ترتيب السيارات والشبكات واألدراج المصممة خصيصًا لتتالءم مع
المركبات؛ أحزمة أمان لمقاعد المركبات؛ شبكات تثبيت األمتعة للمركبات؛ بطانات
الفرامل للمركبات البرية؛ أجزاء المركبات البرية وتحديداً المحاور؛ أجزاء المراكب
البرية وتحديداً تروس التشغيل؛ األجزاء المعدنية للمركبات وتحديداً كسوة داخلية
ً وتحديدا، وخارجية للديكور والحماية من المعدن للسيارات؛ المركبات الكھربائية
السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ؛ الدراجات؛ أجھزة إنذار الرجوع للخلف
للمركبات ؛ أقراص عجلة للمركبات ؛ أقفال كھربائية للمركبات؛ أنظمة اإلنذار للمركبات
ذات المحركات؛ وحدات التوجيه للمركبات البرية وأجزائھا ؛ األجنحة الخلفية للمركبات؛
دواسات األبواب للمركبات؛ الوسادات الھوائية؛ أجھزة امتصاص الصدمات للسيارات؛
مصدات للسيارات ؛ حامالت األمتعة والبضائع المثبتة على أسقف المركبات؛ أغطية
المركبات حسب الحجم؛ أجزاء المركبات البرية وتحديداً أي دواسات األبواب؛ أجزاء
المركبات البرية وتحديداً الواقيات من الوحل؛ أجزاء المركبات البرية وتحديداً المصدات
؛ أجزاء السيارة وتحديداً ممتصات الصدمات؛ أبواب المركبات ؛ مقابض تحريك إشارة
االنعطاف للمركبات؛ أغطية سدادة خزان الوقود للمركبات البرية ؛ أغطية لوحات
.ترخيص المركبات ؛ ألواح األبواب للمركبات
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تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

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

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

02/07/2020
ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

Applicant Name:

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

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
171852
Class
12
12
الصنف
١٧١٨٥٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكك الحديدية؛ سيارات؛ صناديق
مسننات للمركبات البرية؛ محركات للمركبات البرية؛ دراجات نارية؛ ھياكل للمركبات؛ مركبات
للطرق الوعرة؛ سيارات كبلية؛ عربات ترولي؛ إطارات لعجالت المركبات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
;Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; automobiles
;gear boxes for land vehicles; motors for land vehicles
;motorcycles; bodies for vehicles; off-road vehicle; cable cars
trolleys; tires for vehicle wheels
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

دي بيرز يو كيه ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٠كارلتون ھاوس تيراس ،لندن ،اس دبليو  ١واي  ٥ايه ان،
المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
14
الصنف
١٧١٨٨٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االذھب والفضة والبالتين وسبائكھا ،شارات من الذھب والفضة والبالتين  ،سبائك من الذھب
والفضة والبالتين  ،صناديق من الذھب والفضة والبالتين  ،الحلي من الذھب والفضة
والبالتين  ،المجوھرات والمجوھرات المقلدة ،األحجار الكريمة وشبه الكريمة ،أدوات قياس
الزمن وقياس الزمن الدقيقة بما في ذلك الساعات وساعات الجيب وساعات الحائط.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
De Beers UK Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 20 Carlton House Terrace, London, SW1Y
5AN, United Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171883
Class
14

Trademark

Goods/Services
Gold, silver and platinum and their alloys; badges of gold, silver
and platinum; ingots of gold, silver and platinum; boxes of gold,
;silver and platinum; ornaments of gold, silver and platinum
jewellery and imitation jewellery; precious and semi-precious
stones; horological and chronometric instruments including
watches, pocket watches and clocks.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/09/2020

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

شركة جزم لصناعة الذھب ذ.م.م
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/الدوار السابع بناية زھران بالزا  ،ص.ب,١٧٥١٦:
١١١٩٥

09/09/2020

Date of

Applicant Name:
GZM Gold Mfg.CO llc
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/7th ciricle -zahran building ,
P.O.Box: 17516, 11195

Applicant for
 P.O.Box 17516 -11195 Amman/7th ciricleص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان/الدوار السابع بناية زھران
Correspondence
zahran building
بالزا
Trademark
171973
Class
14
14
الصنف
١٧١٩٧٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تمائم مجوھرات ،اساور )مجوھرات( دبابيس للزينة  ،قالئد سلسلية )مجوھرات( حلي صغيرة
،مجوھرات مجتزعة ,قطع نقدية ،اقراط تماثيل صغيرة من معادن نفيسة  ،خيوط ذھبية
)مجوھرا ت( ذھب غير مشغول او مطرق  ,سبانك تشكيل من معادن نفيسة ،علب
للمجوھرات،مجوھرات ,دبابيس حلى

Goods/Services
Amulets (jewellery), jewellery (AM) bracelets (jewellery),
jewellery (AM) , cloisonne jewellery, jewellery (AM) coins
earrings, gold thread, jewellery, jewellery (AM) ingots of
)precious metals, jewellery cases (caskets jewellery
ornamental pins
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تاريخ ايداع الطلب:

17/12/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة باسم كريم مبارك وشركاه

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

االردن
مساھمة خاصة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -الشميساني  ٣٥شارع سالم الھنداوي ،
ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٦١٣٨:
ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٦١٣٨عمان  -الشميساني  ٣٥شارع
سالم الھنداوي
16
الصنف
١٧٢٠١٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اختام عناوين ,الورق ,لوحات اعالنات من الورق او الورق المقوى ,االت
ختم الرسوم لالستخدام المكتبي ,الصور ,النشرات الدورية المطبوعة ,االت
خثم المكاتب ,الكتالوجات ,البطاقات البريدية ,المطبوعات ,الكتيبات,
القرطاسية ,مغلفات الوثائق لالستخدام المكتبي

17/12/2019

Date of

Applicant Name:

basem karim mubarak and
partners
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address 35 salem hindawi st shmeisani amman ,
P.O.Box: 926138, 11190
Applicant for
P.O.Box 926138 -11190 35 salem hindawi
Correspondence
st shmeisani amman
Trademark
172010
Class
16

Goods/Services
Address stamps, papers, advertisement boards of paper or
cardboard, franking machines for office use, pictures,
periodicals, sealing machines for offices, catalogues, postcards,
printed matters, booklets, stationery, document
laminators for office use
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
National Tourism Council
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 24624 Doha Qatar

Goods/Services
Paper and products made from paper, cardboard and products
made from cardboard except for sealing cardboard; printed
matter; newspaper, Periodicals, books, bookbinding material;
photographs; writing materials; adhesives for electric tools,
artists' materials except paint and scouring materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); playing
cards, printers’ type; printing blocks.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Qatar) if used
separately from the Mark.

:تاريخ ايداع الطلب

المجلس الوطني للسياحة
فرنسا
ھيئة حكومية

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

 قطر-  الدوحة٢٤٦٢٤ . 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
171845
Class
16

29/06/2020

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
16

الصنف

١٧١٨٤٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الورق المقوى )الكرتون( واالصناف المصنوعة منه فيما،الورق واالصناف المصنوعة منه
 والجرائد والدوريات والكتب ومواد التجليد، المطبوعات،عدا الكرتون الخاص بالسقف
 االدوات، االدوات الكتابية ومواد اللصق الخاصة باالدوات الكھربائية،والصور الفوتوغرافية
 وادوات النحت ما عدا الموجودة بالفئة٢ الخاصة بالفنانين فيما عدا االلوان الموجودة بالفئة
 اآلآلت الكاتبة ولوازم المكاتب عدا االثاث االدوات التي تستخدم في التھذيب، فرش التلوين٨
. ورق اللعب حروف الطباعة والكيشھات،والتعليم عدا االجھزة
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )قطر( إذا:التنازل
.وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة حيدر الجنابي وشركاه

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

12/08/2020

Date of

المدينة/الشارع عمان/سحاب/المدينة الصناعية ،
ص.ب١١٨٤٤ ,١٤٢٤٤٤:

haider al janabi and
partners co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/sahab, P.O.Box:
142444, 11844

ص.ب  ١١٨٤٤ -١٤٢٤٤٤المدينة/الشارع
عمان/سحاب/المدينة الصناعية
الصنف
١٧١٨١٧

Applicant for
P.O.Box 142444 -11844 city/street
Correspondence
amman/sahab
Trademark
171817
Class
16

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اكياس بالستيكية

Applicant Name:

16

Goods/Services
plastic bags
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تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2020

اسم طالب التسجيل:

بالل يحيى عبدالجواد عمران

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١١٣٤

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

bailal yahia abed al jawad
emran
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/marka al shamaliya ,
P.O.Box: 420, 11134

عمان/ماركا الشماليه  ،ص.ب,٤٢٠:

ص.ب  ١١١٣٤ -٤٢٠المدينة/الشارع
الشماليه
١٧١٩٢٨

25/08/2020

Date of

عمان/ماركا
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد المطبوعة ,االكياس الورقية والبالستيكية من اجل التعبئة والتغليف
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامه
والوصفية بمعزل عن العالمه

16

Applicant for
P.O.Box 420 -11134 city/street
Correspondence
amman/marka al shamaliya
Trademark
171928
Class
16

Goods/Services
Printed materials, paper and plastic bags for packaging
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give the
owners the exclusive right to use common words separately
from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

23/11/2020

اسم طالب التسجيل:

المعين للتسويق والتوزيع

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

االردن
ذ .م .م
عمان  ،ص.ب١١١١١ ,١١١١١١١١:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١١ -١١١١١١١١عمان

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٧٧

اعالن الجريدة الرسمية

23/11/2020

Date of

Applicant Name:

almueen for marketing
and distribution
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 11111111, 11111

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مناديل ورقية للتنظيف .المناديل الورقية؛ مناديل الوجه مناديل الحمام الورقية؛ مناديل ورقية
إلزالة المكياج ؛ مناديل ورقية لالستخدام في مستحضرات التجميل ؛ المناديل الورقية إلزالة
مستحضرات التجميل .مناديل ورقية؛ منشفة ورقية المطبخ مناشف ورقية مناشف يدوية من
الورق مناشف يدوية من الورق ورقة منديل؛ مناديل ورقية يمكن التخلص منھا مناديل
الطاولة من الورق المناديل الورقية لالستخدام المنزلي ؛ أوراق ورقية ]قرطاسية[ ؛ مخزون
لفة الفيلم البالستيكي لتغليف المواد الغذائية ؛ لفات ورق التواليت

16

Applicant for
P.O.Box 11111111 -11111 amman
Correspondence
Trademark
171977
Class
16

Goods/Services
;Paper wipes for cleaning; paper tissues; facial tissues of paper
toilet tissue; tissues of paper for removing make-up; tissues of
;paper for cosmetic use; paper tissues for removing cosmetics
paper towels; kitchen paper towel; paper hand-towels; hand
;towels of paper; hygienic hand towels of paper; napkin paper
disposable paper napkins; table napkins of paper; napkins of
paper for household use; paper sheets [stationery]; plastic film
roll stock for packaging food; paper toilet rolls
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Date of

31/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171924
Class
17

Goods/Services
Gaskets of metal; valves of rubber or vulcanized fiber [not
including machine elements]; flexible tubes, not of metal;
junctions for pipes, not of metal; gaskets; joint packings;
sealants for use in building and construction and insulation for
use in building and construction; floating anti-pollution barriers;
packaging containers of rubber; hydraulic hoses, not of metal
(not included in other classes); plastic substances, semiprocessed; plastic sheets; plastic sheets for use as interlayers
for laminated glass; plastic film, not for wrapping; EVA
(ethylene vinyl acetate) film for solar batteries; EVA (ethylene
vinyl acetate) film for solar cells; urethane foam; thermoplastic
elastomers used as materials for buffers of HDD; pipes and
tubes of plastic; flexible rubber tubes; plastic sheets for use as
adhesives in solar batteries, inserted between glasses and
glasses, glasses and plastics, or plastics and plastics; rubber;
materials of rubber for seismic isolation; synthetic rubber;
natural rubber; rubber compounds; rubber material for
retreading and repairing tires and repairing tubes; rubber
material for recapping tires; seals.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-٣  كايوباشي،١-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
17
الصنف
١٧١٩٢٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حشوات مييكانيكية من المعدن أو صمامات من المطاط أو األلياف المفلكنة ]ال تشمل مكونات
 عبوات مفاصل، حشوات، وصالت لألنابيب غير معدنية،  وأنابيب مرنة غير معدنية، [اآللة
، ومانعات تسرب لالستخدام في البناء والتشييد والعزل لالستخدام في البناء والتشييد
 الخراطيم الھيدروليكية غير،  حاويات تغليف من المطاط، الحواجز العائمة والمضادة للتلوث
 واألغطية، شبه المعالجة،  المواد البالستيكية، (المعدنية )وھي غير مشمولة في فئات أخرى
 غشاء بالستيكي وليس،  صفائح بالستيكية الستخدامھا كطبقات للزجاج المنضد،البالستيكية
 غشاء إي في أيه،  غشاء إي في أيه )اسيتات فينيل اإليثيلين( للبطاريات الشمسية، للتغليف
 اللدائن الحرارية المرنة، ورغوة يوريتان، )اسيتات فينيل اإليثيلين( للخاليا الشمسية
 أنابيب مطاطية،  أنابيب ومواسير بالستيكية،المستخدمة كمواد لتخزين األقراص الصلبة
مرنة وصفائح بالستيكية لالستخدام كمادة الصقة في البطاريات الشمسية ويتم إدخالھا بين
 مواد، مطاط، النظارات والنظارات وبين النظارات والبالستيك أو البالستيك والبالستيك
 مادة مطاطية، مركبات المطاط، المطاط الطبيعي، مطاط صناعي، المطاط للعزل الزلزالي
. ومواد عزل،  مادة مطاطية لتلبيس اإلطارات، لتجديد وإصالح اإلطارات وإصالح األنابيب

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
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Date of

31/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171806
Class
18

Goods/Services
Bags; pouches; shopping bags; bags for sports; rucksacks;
travelling bags; handbags; wheeled shopping bags; net bags for
shopping; purses; school bags; bags (envelopes, pouches) of
leather for packaging; industrial packaging containers of
leather; umbrellas; parasols; card cases; key cases leatherware;
vanity cases not fitted.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-٣  كايوباشي،١-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
18
الصنف
١٧١٨٠٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 حقائب الظھر حقائب السفر وحقائب اليد، أكياس للرياضة، الحقائب أكياس التسوق،أكياس
،  أكياس )أظرف، حقائب مدرسية،  الشنط،  أكياس خاصة للتسوق،أكياس التسوق بعجالت
 حقائب، المظالت، مظالت،  حاويات تغليف صناعي من الجلد، أكياس( من الجلد للتغليف
. علب بودرة غير مركبة،  حقائب جلدية للمفاتيح، للبطاقات
JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة 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

كيراتايل ،اس.ال.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سي/فيروكاريل ١٢٥٩٣ ،٤ ،مونكوفار )كاستيلون( ،اسبانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
19
الصنف
١٧١٧٢٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد بناء غير معدنية ،بالط سيراميك لألرضيات ،بالط سيراميك للجدران ،طوب رصف غير
معدني ،ستائر قصيره ليست من المعدن وال من النسيج ،بالط سيراميك للجدران واألرضيات
واألسقف ،حجر رملي للبناء ،حجر طبيعي ،حجر اصطناعي ،رخام ،جرانيت ،طين ناضج،
رمل ،كلس ،طوب ،اردواز )شرائح حجرية( ،ارضيات باركيه من الخشب ،طين )فخار(،
اسمنت وخرسانة ،حجارة رصف مضيئة ليست من المعدن ،فسيفساء للبناء ،مواد غير
معدنية لكسو الجدران الداخلية

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
KERATILE, S.L.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address C/ Ferrocarril, 4, 12593 Moncofar
(Castellon), Spain
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171720
Class
19

Trademark

Goods/Services
Building materials, not of metal; ceramic floor tiles; ceramic wall
tiles; paving blocks, not of metal; valances, not of metal and not
of textile; ceramic tiles for walls, floors and ceilings; sandstone
for building; natural stone; artificial stone; marble; granite; terra
;cotta; sand; lime; bricks; slate; parquet flooring of wood; clay
;cement, concrete; luminous paving blocks, not of metal
mosaics for building; wainscotting, not of metal.
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Date of

31/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171807
Class
19

Goods/Services
Rigid pipes, not of metal (building); rubber building or
construction materials; building stone; antiseismic construction
materials, not of metal; rubber bearings for seismic isolation of
buildings; rubber building materials for seismic isolation; nonmetallic building materials; roofing and roofing waterproof
membranes; rubber covered non-metal chains for preventing
bridge collapse; building or construction seals; thermal
insulating materials for building or construction made of
ceramic, rubber, synthetic resin, plastic, foamed plastic, plaster,
pulp, concrete, wood, glass fiber, mineral fiber, chemical fiber,
rock wool, or carbon fiber; man-made garden ponds (structures,
not of metal).
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-٣  كايوباشي،١-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
19
الصنف
١٧١٨٠٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد، حجر البناء،  مواد البناء او التعمير المطاطية، (األنابيب الصلبة غير المعدنية )للبناء
 مواد البناء،  حامالت مطاطية للعزل الزلزالي للمباني،البناء المضادة للزلزال غير المعدنية
 وتسقيف بأغشية مضادة: تسقيف، مواد البناء غير المعدنية، المطاطية للعزل الزلزالي
 مواد عزل للمباني أو للبناء،  سالسل غير معدنية مغطاة بالمطاط لمنع انھيار الجسور،للماء
 المواد العازلة الحرارية للبناء أو التشييد المصنوعة من السيراميك والمطاط والراتنج،
االصطناعي والبالستيك والبالستيك الرغوي والجص واللب والخرسانة والخشب واأللياف
، الزجاجية واأللياف المعدنية واأللياف الكيميائية والصوف الصخري أو ألياف الكربونية
.(أحواض حدائق من صنع اإلنسان )ھياكل غير معدنية

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
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Date of

17/12/2019

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرينبو لتعليم الفنون لذوي االحتياجات الخاصة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al-Rainbow for arts
Education for Special
Needs Individuals
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman ALShmesani , Salem Al-Hindawi
st -Villa No 23, P.O.Box: 9431, 11191

، ٢٣ فيال رقم- شارع سالم الھنداوي- الشميساني،عمان
١١١٩١ ,٩٤٣١:ب.ص

Applicant for
Correspondence

شارع سالم- الشميساني، عمان١١١٩١ -٩٤٣١ ب.ص
٢٣ فيال رقم- الھنداوي

Trademark

P.O.Box 9431 -11191 Amman
ALShmesani , Salem Al-Hindawi st -Villa
No 23
171772
Class
20

Goods/Services
Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of metal, for
storage or transport; unworked or semi- worked bone, horn,
whalebone or mother-of-pearl; shells ; meerschaum; vellow
amber.

20

الصنف

١٧١٧٧٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العظم أو العاج أو عظم, أوعية غير معدنية للتخزين أو النقل,األثاث والمرايا واطارات الصور
. كھرمان أصفر, مرشوم, الصدف,الحوت أو عرق اللؤلؤ غير المشغول أو شبه المشغول
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

اف بي دي انترناشونال ،اس ايه اس

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

FBD INTERNATIONAL,
SAS
Nationality
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Imm le Dome, 5 rue de la Haye, Roissy
Pole Aeroport, 93290 Tremblay-en-France,
France

امم لي دوم ٥ ،رو دي ال ھاي ،رويزي بول ايروبورت،
 ٩٣٢٩٠تريمبالي-إن-فرنسا ،فرنسا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٨٩٤

30/04/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األثاث ،مرايا )زجاج مطلي بالفضة( ،إطارات الصور ،األعمال الفنية المصنوعة من الخشب
أو الشمع أو الجص أو البالستيك ،عالقات معاطف ،وحدات األدراج ،المخدات )وسائد(،
األرفف ]أثاث[ ،األوعية البالستيكية للتعبئة ،الكراسي ذات الذراعين ،المقاعد ،شراشف
األسرة باستثناء البياضات ،الفرشات الھوائية ،خزائن األطباق ،الصناديق المصنوعة من
الخشب أو البالستيك.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء٤٥٩٣٨٣٤ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١١/٠٤ :
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون االزرق.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الحرف ) (Xإذا
وردت بمعزل عن العالمة.

Applicant for
Correspondence

20

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171894
Class
20

Trademark

Goods/Services
Furniture; mirrors (silvered glass); picture frames; works of art
of wood, wax, plaster or plastic; coat hangers; chests of
drawers; cushions; racks [furniture]; packaging containers of
;plastic; armchairs; seats; bedding, except linen; mattresses
dish cabinets; boxes of wood or plastic.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4593834
Claim Date: 04/11/2019
Special condition: Claiming blue color.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the letter (Green) if used
separately from the Mark.
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١-١كايوباشي  -٣تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
20
الصنف
١٧١٨٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خزانات صناعية لتخزين المياه وھي غير معدنية أومن مواد البناء  ،صمامات بالستيكية ،
بخالف أجزاء الماكينة  ،خزانات ،غير معدنية وال من مواد بناء  ،صھاريج تخزين للسوائل
ليست معدنية او من مواد البناء  ،صھاريج تخزين الغاز ليست من المعدن أو مواد البناء ،
الصناديق غير المعدنية ،مكاتب وكراسي  ،ومرايا  ،صنادبق لمواد التجميل)أثاث(  ،خزائن
الكتب ،وسائد ،وسائد أرضية يابانية ]زابوتون[  ،الوسائد ،فرشات وصناديق الخشب،
حاويات من الخيزران والبالستيك للتغليف  ،مراوح غير كھربائية لالستخدام الشخصي ،
خزانات المياه لألغراض المنزلية وھي غير معدنية أو من مواد البناء  ،كراسي حالقين.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٣ :
يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية BRIDGESTONE

31/05/2020
BRIDGESTONE
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171805
Class
20

Trademark

Goods/Services
Industrial water storage tanks, not of metal or masonry; valves
of plastic, other than machine parts; tanks, not of metal nor of
masonry; liquid storage tanks not of metal nor of masonry; gas
;storage tanks not of metal or masonry; chests, not of metal
;)desks; chairs; mirrors; bathroom vanities (furniture
;]bookcases; cushions; Japanese floor cushions [Zabuton
pillows; mattresses; cases of wood; bamboo and plastic
;containers for packaging; fans for personal use, non-electric
;water tanks for household purposes not of metal or masonry
hairdresser's chairs.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE
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تاريخ ايداع الطلب:

04/08/2020

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

بير روبتكس كوريا ،إنك
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bear Robotics Korea, Inc.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address B1, 10, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-gu,
Seoul 04779, Republic of Korea

بي ، ١٠، ١توكسيوم -رو- ١جيل  ،سيونج دونج-جو،
سيول، ٠٤٧٧٩جمھورية كوريا ،
ص.ب  ١١١٨٤ -٨٤١٣١٠عمان/شارع بكين
١٧١٨٦٢

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أثاث معدني ,األثاث ,لوازم المفروشات ،غير المعدنية ,عربات ترولي قابلة للطي ,العربات
ذات العجالت ألجھزة الحاسوب أثاث  ,عربات ترولي للشاي ,عربات ترولي للتقديم ,طاوالت
للعشاء ,األوعية ،غير المعدنية )للتخزين ،نقل( ,الصواني ،غير المعدنية ,اجزاء االثاث,
عربات تقديم العشاء )أثاث( ,عربات ترولي أثاث  ,عربات شاي ,عربات تقديم الشاي,
المخدات ,الطاوالت* ,اثاث اجھزة الكمبيوتر ,الخزائن الصغيرة ,عربات ترولي أثاث  ,عربات
ألجھزة الكمبيوتر أثاث
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء٤٠٢٠٢٠٠٠١٦٣١٤ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠١/٣١ :

04/08/2020

Date of

20

Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
171862
Class
20

Goods/Services
furniture of metal, furniture, furniture fittings, not of metal,
folding tables, trolleys for computers furniture , tea tables,
serving trolleys, dining tables, containers, not of metal storage,
transport , trays, not of metal*, furniture parts, dinner wagons
furniture , trolleys furniture , tea carts, tea trolleys, cushions,
tables*, computer furniture, cupboards, trolleys furniture , carts
for computers furniture
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 4020200016314
Claim Date: 31/01/2020
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Date of

17/12/2019

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرينبو لتعليم الفنون لذوي االحتياجات الخاصة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al-Rainbow for arts
Education for Special
Needs Individuals
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman ALShmesani , Salem Al-Hindawi
st -Villa No 23, P.O.Box: 9431, 11191

، ٢٣ فيال رقم- شارع سالم الھنداوي- الشميساني،عمان
١١١٩١ ,٩٤٣١:ب.ص

Applicant for
Correspondence

شارع سالم- الشميساني، عمان١١١٩١ -٩٤٣١ ب.ص
٢٣ فيال رقم- الھنداوي

Trademark

P.O.Box 9431 -11191 Amman
ALShmesani , Salem Al-Hindawi st -Villa
No 23
171773
Class
21

Goods/Services
Household or kitchen utensils and containers; combs and
sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making
materials; articles for cleaning purposes; unworked or semiworked glass, except building , glass; glassware, porcelain and
earthenware, baskets for household purposes, trays of paper for
household purposes, pottery

21

الصنف

١٧١٧٧٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فراشي عدا فراشي, أمشاط وأسفنج,أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ
 زجاج غير مشغول أو, سلك جلي, أدوات تنظيف,التلوين أو الدھان; مواد صنع الفراشي
 أواني زجاجية وأواني خزف صيي,زجاج شبه مشغول عدا الزجاج المستعمل في المباني
أواني فخارية، صواني من الورق لألغراض المنزلية،سالل للغايات المنزلية، وأواني خزفية
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Date of

31/05/2020

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

31/05/2020

: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

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
171785
Class
21
21
الصنف
١٧١٧٨٥

Goods/Services
Abrasive pads for kitchen purposes, boot jacks, soap boxes,
brooms, brushes, dish washing brushes, buckets, cleaning
instruments (hand operated) , rags cloth for cleaning, cloths for
cleaning, gloves for household purposes, mops, mops wringers,
pads for cleaning, pails , napkin holders, napkin rings, Perfume
sprayers, Perfume vaporizers, Polishing materials for making
shiny, except preparations, paper and stone( , Scouring pads,
Scrubbing brushes, Soap holders, Steel wool for cleaning, Toilet
brushes, Toilet sponges, Saucepan scourers of metal, Sponges
for household purposes, Dusting cloths [rags),

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فراشي لغسل، فراشي، مكانس، علب صابون,قرب او دالء, لبادات جلي الغراض المطبخ
، قطع قماش للتنظيف، مماسح قماش للتنظيف، ادوات تنظيف يدوية،( دالء)سطول،الصحون
، حلقات مناديل، حامالت مناديل، دالء،معصرة للماسح، مماسح،قفازات لالغراض المنزلية
مواد تلميع إلعطاء لمعان )ماعدا المستحضرات والورق،  بخاخات عطور،بخاخات عطور
، فراشي تواليت،سلك جلي للتنظيف،حامالت صابون،فراشي تنظيف، لبادات جلي،(والحجر
 قطع قماش لمسح الغبار، إسفنج لألغراض المنزلية، سلك جلي معدني للقدور،إسفنج تواليت
(مماسح
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Date of

31/05/2020

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

31/05/2020

: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

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
171786
Class
21
21
الصنف
١٧١٧٨٦

Goods/Services
Abrasive pads for kitchen purposes, boot jacks, soap boxes,
brooms, brushes, dish washing brushes, buckets, cleaning
instruments (hand operated) , rags cloth for cleaning, cloths for
cleaning, gloves for household purposes, mops, mops wringers,
pads for cleaning, pails , napkin holders, napkin rings, Perfume
sprayers, Perfume vaporizers, Polishing materials for making
shiny, except preparations, paper and stone( , Scouring pads,
Scrubbing brushes, Soap holders, Steel wool for cleaning, Toilet
brushes, Toilet sponges, Saucepan scourers of metal, Sponges
for household purposes, Dusting cloths [rags),

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فراشي لغسل، فراشي، مكانس، علب صابون,قرب او دالء, لبادات جلي الغراض المطبخ
، قطع قماش للتنظيف، مماسح قماش للتنظيف، ادوات تنظيف يدوية،( دالء)سطول،الصحون
، حلقات مناديل، حامالت مناديل، دالء،معصرة للماسح، مماسح،قفازات لالغراض المنزلية
مواد تلميع إلعطاء لمعان )ماعدا المستحضرات والورق،  بخاخات عطور،بخاخات عطور
، فراشي تواليت،سلك جلي للتنظيف،حامالت صابون،فراشي تنظيف، لبادات جلي،(والحجر
 قطع قماش لمسح الغبار، إسفنج لألغراض المنزلية، سلك جلي معدني للقدور،إسفنج تواليت
(مماسح
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Date of

31/05/2020

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

31/05/2020

: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

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
171784
Class
21
21
الصنف
١٧١٧٨٤

Goods/Services
Abrasive pads for kitchen purposes, boot jacks, soap boxes,
brooms, brushes, dish washing brushes, buckets, cleaning
instruments (hand operated) , rags cloth for cleaning, cloths for
cleaning, gloves for household purposes, mops, mops wringers,
pads for cleaning, pails , napkin holders, napkin rings, Perfume
sprayers, Perfume vaporizers, Polishing materials for making
shiny, except preparations, paper and stone( , Scouring pads,
Scrubbing brushes, Soap holders, Steel wool for cleaning, Toilet
brushes, Toilet sponges, Saucepan scourers of metal, Sponges
for household purposes, Dusting cloths [rags),

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فراشي لغسل، فراشي، مكانس، علب صابون,قرب او دالء, لبادات جلي الغراض المطبخ
، قطع قماش للتنظيف، مماسح قماش للتنظيف، ادوات تنظيف يدوية،( دالء)سطول،الصحون
، حلقات مناديل، حامالت مناديل، دالء،معصرة للماسح، مماسح،قفازات لالغراض المنزلية
مواد تلميع إلعطاء لمعان )ماعدا المستحضرات والورق،  بخاخات عطور،بخاخات عطور
، فراشي تواليت،سلك جلي للتنظيف،حامالت صابون،فراشي تنظيف، لبادات جلي،(والحجر
 قطع قماش لمسح الغبار، إسفنج لألغراض المنزلية، سلك جلي معدني للقدور،إسفنج تواليت
(مماسح

134

Date of

18/06/2020

mohannad nagawi&his
partners co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/jabal al husien,
P.O.Box: 142749, 11814

Applicant Name:

Applicant for
P.O.Box 142749 -11814 city/street
Correspondence
amman/jabal al husien
Trademark
171708
Class
21

Goods/Services
nitrile gloves for household purposes disposable

18/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مھند نغوي وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

اعالن الجريدة الرسمية

,١٤٢٧٤٩:ب. ص، جبل الحسين/عمان

جبل/عمان
21

الشارع/المدينة
١١٨١٤

الشارع/ المدينة١١٨١٤ -١٤٢٧٤٩ ب.ص
الحسين
الصنف
١٧١٧٠٨

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
قفازات نيتريل لالستخدامات المنزلية لمره واحدة فقط
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Date of

16/09/2020

Applicant Name:
teeba For sundries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-jabal alhussen, P.O.Box: 211463,
11121
Applicant for
P.O.Box 211463 -11121 amman-jabal
Correspondence
alhussen
Trademark
171800
Class
21

Goods/Services
sponge,sponge wet towels ,mops of the ground
furniture,brooms and sweepers.

16/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة طيبة للنثريات ذ
االردن
 م. م.ذ
١١١٢١ ,٢١١٤٦٣:ب. ص، جبل الحسين-عمان

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

جبل الحسين- عمان١١١٢١ -٢١١٤٦٣ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

21

الصنف

١٧١٨٠٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مكانس وقشاطات،مماسح االرض واالثاث،فوط االسفنجية الرطبة،االسفنج
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تاريخ ايداع الطلب:

01/11/2020

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

عمر وعلي القطان
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Omar and Ali Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Jordan, P.O.Box: 425121, 11140

عمان  -المملكة االردنية الھاشمية  ،ص.ب,٤٢٥١٢١:
١١١٤٠
ص.ب  ١١١٤٠ -٤٢٥١٢١عمان  -المملكة االردنية
الھاشمية
الصنف
١٧١٩٤٦

01/11/2020

Date of

21

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األدوات المخصصة ألغراض التنظيف وتحديداً قطع القماش المنزلية وقماش تنظيف النوافذ
المصنوع من الجلد و الجلد االصطناعي وقماش إزالة الغبار وقماش لغسيل األطباق وقماش
تنظيف السطوح ومنافض الغبار وقماش التنظيف والصقل والقطع القماشية متعددة
االستخدامات وقماش مسح األرضيات وقماش التنظيف المصنوع من مواد ذات ألياف دقيقة
والقماش االسفنجي والقماش المصنوع من مواد غير منسوجة والقماش المصنوع من مواد
منسوجة أو محبوكة واألقمشة الجافة التي تستخدم مرة واحدة وفوط التنظيف والصقل
المصنوعة من مواد غير منسوجة المزودة او غير المزودة بجزء إسفنجي؛ األقمشة
واإلسفنج المصنوع بالكامل أو بشكل أساسي من السليلوز الستخدامه ألغراض التنظيف
المنزلية أو كقماش للتجفيف؛ الصوف الفوالذي للتنظيف وتحديداً منظفات الصوف الفوالذي
المزودة أو غير المزودة بمقابض والمصنوعة من البالستيك الرغوي وفوط الصوف الفوالذي
مع الصابون؛ اإلسفنج المصمم لألغراض المنزلية وتحديداً إسفنج التنظيف والصقل المكسو
بالبالستيك وإسفنج التنظيف المصنوع من الفسكوز أو البالستيك؛ أواني المنزل أو المطبخ
وتحديداً العاملة باليد وأدوات التنظيف غير الكھربائية وتحديداً المكانس والفراشي ومجمعات
الغبار والمماسح وأجھزة عصر المماسح وفراشي المراحيض وحماالت فراشي المراحيض
وأدوات تنظيف النوافذ والقشاطات والقفازات المنزلية المصنوعة من المطاط أو البالستيك؛
القفازات التي تستخدم مرة واحدة للغايات المنزلية والعناية بالحدائق؛ قفازات العناية بالحدائق
وقفازات المسح؛ أجھزة التجفيف لغسيل المالبس )غير المسخنة كھربائيا ً( ورفوف تجفيف
المالبس والغسيل والمناشر الدوارة للمالبس والغسيل ومناشر التجفيف للمالبس والغسيل
ومالقط تجفيف المالبس ؛ األوعية المنزلية أو أوعية المطبخ وتحديداً دالء الماء وسالل
المھمالت ذات الدواسات لفتح غطائھا وسالل المھمالت وأوعية بالستيكية لوضع الغسيل
فيھا؛ سالل الغسيل البالستيكية؛ األجزاء غير المعدنية العاملة باليد ألجھزة التنظيف غير
الكھربائية .

Applicant for
P.O.Box 425121 -11140 Amman - Jordan
Correspondence
Trademark
171946
Class
21

Goods/Services
Articles for cleaning purposes, especially household cloths,
window cloths made of leather and artificial leather, dust cloths,
cloths for washing dishes, cloths for cleaning surfaces, dusters,
scouring cloths, multi-purpose cloths, floor-cloths, microfiber
cloths, sponge cloths, cloths made of nonwovens, cloths made
of woven or knitted fabrics, dry disposable cloths, scouring
pads made of nonwoven material with and without sponge
section; Cloths, sponges or spongecloths made wholly or
principally of generated cellulose, especially for household
cleaning purposes or as draining mats; Steel-wool for cleaning,
especially steel-wool cleaners with and without handles, made
of foamed plastic, steel-wool pads with soap; Sponges for
household purposes, especially plastic-coated scouring
;sponges, cleaning sponges made of viscose or plastic
Household or kitchen utensils, especially manually operated,
non-electrical cleaning instruments, especially brooms,
brushes, dustpans, mops, devices for wringing out mops, toilet
brushes, holders for toilet brushes, window-cleaning devices,
;water wipers, household gloves made of latex or plastic
;disposable gloves for household or gardening purposes
gardening gloves and wiping gloves; drying devices for laundry
(not heat, not electrical), drying racks for clothes and laundry,
rotary clothes dryers for clothes and laundry, drying mounts for
clothes and laundry, clothes-pegs; Containers for household or
kitchen, especially water buckets, pedal-bins, waste-bins,
sorting containers of plastic for laundry; laundry baskets of
plastic; Components, not of metal, for hand-operated, nonelectrical cleaning instruments
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Date of

31/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

mahmoud kamal
mahmoud al kholi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address aqaba, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
171944
Class
24

Goods/Services
mattress covers, curtains of textile or plastic, face towels of
textile, household linen, bed blankets, bath linen, except
clothing, bed covers, bed linen, quilts, bedspreads, calico,
fabric
this trade mark is limited in the following color red ,orange
,blue ,green and yellow
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give the
owners the exclusive right to use color separartely from the
mark

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

محمود كمال محمود الخولي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، العقبه

24

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٧١٩٤٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بياضات, مناشف للوجه من النسيج, ستائر من النسيج أو البالستيك,أغطية الفرشات
, أغطية األسرة, عدا عن المالبس، بياضات الحمامات, بطانيات لألسرّ ة,لالستعمال المنزلي
 القماش, القماش القطني, أغطية األسرة, اللحف,بياضات )أغطية( لألسرّ ة
ان تسجيل ھذه العالمه محدده بااللوان االحمر والبرتقالي واالزرق واالخضر واالصفر
color  ان تسجيل ھذه العالمه ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام كلمة:التنازل
بمعزل عن العالمه
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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

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٧٢٧

10/06/2020

Date of

الصنف

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس وبالتحديد مالبس الشاطئ والجينز ومالبس الرضع والمالبس العملية اليومية )غير
الرسمية( ومالبس الكتان والمالبس الرياضية والشورتات )سراويل قصيرة( ومالبس
األطفال ومالبس الرجال والنساء والمالبس الداخلية ولباس القدم وأحذية السيدات واألحذية
الرياضية واألحذية المطاطية وأحذية الرجال والنساء وأحذية الرضع وأحذية األطفال وأغطية
الرأس ،القفازات والجوارب والقبعات وقبعات االستحمام ومالبس االستحمام السباحة ومالبس
السباحة وارواب الحمام وأحذية الشاطئ واألحذية طويلة الرقبة والعباءات وأغطية لإلرتداء
على الرأس والقبعات واألقنعة )النوم( والمالبس الخارجية واألفرھوالت )اللباس الكامل(
والبيجامات )مالبس النوم( والسترات.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
) (COLLECTIONبمعزل عن العالمه

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171727
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, namely beach clothing, denims, infants clothing,
casual clothing, linen clothing, sports clothing, shorts, babies
clothing, men’s and women’s clothing, underwear, footwear,
ladies footwear, sports footwear, rubbers footwear, footwear for
men and women, infants footwear, children’s footwear,
headwear; gloves, socks, caps, bathing caps, bathing suits,
swimming suits. Bath ropes, Beach shoes, boots, Chasubles,
Headgear for wear, hats, Masks (Sleep), Outer clothing,
Overalls, Pajamas, Sweaters.
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use word
(COLLECTION)if used separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نكسون لتجارة االلبسه واالحذية

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:

Nixon Company for
clothes and shoes trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/jabal al husien,
P.O.Box: 10117, 11151

المدينة/الشارع عمان/جبل الحسين/ش خالد بن الوليد ،
ص.ب١١١٥١ ,١٠١١٧:
ص.ب  ١١١٥١ -١٠١١٧المدينة/الشارع عمان/جبل
الحسين/ش خالد بن الوليد
الصنف
١٧١٧١٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس واالحذية

16/07/2020

Date of

25

Applicant for
P.O.Box 10117 -11151 city/street
Correspondence
amman/jabal al husien
Trademark
171718
Class
25

Goods/Services
clothes and shoes
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تاريخ ايداع الطلب:

01/10/2020

اسم طالب التسجيل:

جعفر محمد عكاشه سعاده علي

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  /مرج الحمام  /شارع االميرة تغريد  ،ص.ب,١٧٨٩:
١١٩٥٣
ص.ب  ١١٩٥٣ -١٧٨٩عمان  /مرج الحمام  /شارع االميرة
تغريد
25
الصنف
١٧٢٠٢٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس

01/10/2020

Date of

Applicant Name:

JAFAR MOHMD
AKASHEH SAADEH ALI
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN / MARJ ALHAMAM / ALAMERA
TAGHRED S.T, P.O.Box: 1789, 11953
Applicant for
P.O.Box 1789 -11953 AMMAN / MARJ
Correspondence
ALHAMAM / ALAMERA TAGHRED S.T
Trademark
172022
Class
25

Goods/Services
*clothing
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Date of

06/10/2020

06/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عبدﷲ محمد حمدان واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١٣١ ,٤١٤٢:ب. ص، عمان جبل الجوفه

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

 عمان جبل الجوفه١١١٣١ -٤١٤٢ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٢٠١٥

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abdullah Mohammaed
Hamdan & Sons
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Waqidi Street, P.O.Box: 4142, 11131

Applicant for
P.O.Box 4142 -11131 Al-Waqidi Street
Correspondence
Trademark
172015
Class
25

Goods/Services
underwear
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use ( NO.1 ) separately from the
mark

25

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المالبس الداخلية
 ( بمعزل١.NO )  ان تسجيل ھذة العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال:التنازل
.عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

11/08/2020

اسم طالب التسجيل:

بالل حسن محمد ابو علي

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/زھران  ،ص.ب١١٩٤١ ,٢٨١٥:

ص.ب  ١١٩٤١ -٢٨١٥المدينة/الشارع عمان/ش الملكة
رانيا العبدﷲ
26
الصنف
١٧١٨٤٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زھور اصطناعية,فواكه اصطناعية,نباتات اصطناعية ماعدا اشجار عيد الميالد

11/08/2020

Date of

Applicant Name:

bilal Hassan mohammad
abu ali
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/steet amman./zahran, P.O.Box: 2815,
11941
Applicant for
P.O.Box 2815 -11941 city/street
Correspondence
amman/queen rania str
Trademark
171843
Class
26

Goods/Services
artificial flowers and artificial fruits,artificial planets ,other
chrismas trees
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تاريخ ايداع الطلب:

11/08/2020

اسم طالب التسجيل:

بالل حسن محمد ابو علي

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/زھران  ،ص.ب١١٩٤١ ,٢٨١٥:

ص.ب  ١١٩٤١ -٢٨١٥المدينة/الشارع عمان/ش الملكة
رانيا العبدﷲ
27
الصنف
١٧٢٠١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طبقات اعشاب اصطناعية ,اغطية ارضيات,حصر لصاالت الرياضة البدنية,بسط,العشب
االصطناعي السطح المناطق الترفھيه

11/08/2020

Date of

Applicant Name:

bilal Hassan mohammad
abu ali
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/steet amman./zahran, P.O.Box: 2815,
11941
Applicant for
P.O.Box 2815 -11941 city/street
Correspondence
amman/queen rania str
Trademark
172012
Class
27

Goods/Services
artificial turg,floor coverings,Gymmasium mats,rugs,artificial
turf for laying on the surfaces of recreational areas
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تاريخ ايداع الطلب:

20/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ھيونداي موتور كومباني

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

كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

HYUNDAI MOTOR
COMPANY

Applicant for
Correspondence

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

28

من اجل البضائع/الخدمات التالية
نماذج مركبات مصغرة ،نماذج مركبات مصغرة يتم التحكم فيھا من خالل راديو ،نماذج
مركبات مصغرة يتم التحكم فيھا عن بعد ،سيارات لعبة ،ألعاب يتم تصميمھا لكي يتم إلحاقھا
بمقاعد السيارات ،سيارات لعبة كھربائية لركوبھا لألطفال أو الرضع ،كرات جولف ،جرات
للممارسة الجولف ،عالمات لكرات الجولف ،حامالت جولف ،قفازات جولف ،حقائب جولف
ذات عجالت أو بدونھا ،حوامل حقائب لحقائب الجولف ،وسائل لإلمداد بكرات جولف تلقائيا،
عدادات للجولف ،أغلفة لمضارب الجولف ،أدوات إصالح العشب ]ملحقات جولف[ ،أغلفة
رأسية مثبتة لمضارب الجولف ،عربات لحقائب الجولف ،عربات صغيرة لجر حقائب الجولف،
عالمات لكرات الجولف ،وسيلة إلعادة كرة الجولف ،وسائل لإلمداد بكرات الجولف ،حقائب
لمضارب الجولف ،أغلفة لمضارب الجولف ،وسائل لإلمساك بمضارب الجولف ،رؤوس
لمضارب الجولف ،أعمدة لمضارب الجولف ،مضرب جولف ،األجزاء السفلية من مضارب
الجولف ،أعالم جولف ،شبكات جولف ،شبكات للممارسة الجولف ،حقائب لوضع أدوات
الجولف ،ألجھزة لمحاذاة لوضع كرات الجولف ،أجھزة لممارسة وضع كرات الجولف ،سجادة
وضع لكرات الجولف ،أجھزة محاذاة لتأرجح كرات الجولف ،جھاز لتحليل تأرجح الجولف،
وسائل للتمرن على تأرجح كرات الجولف ،عالمات جولف ،حقائب لحامالت الجولف ،أجھزة
إصالح إلصالح العشب ،حوامل مھيأة خصوصا لالحتفاظ بمضارب الجولف ،حقائب عربات
صغيرة للجر لمعدات الجولف ،حصائر لممارسة توجيه كرة الجولف ]منتجات للجولف[،
أشرطة حقائب للجولف ،أغلفة يتم تشكيلھا من أجل حقائب الجولف ،وسائل الستعادة كرات
الجولف ،مضارب جولف حديدية ،أعالم جولف ]منتجات رياضية[ ،معدات جولف ،أشرطة
إمساك لمضارب الجولف ،أغلفة واقية مجھزة مھيأة خصوصا لمضارب الجولف ،أغلفة يتم
تشكيلھا لوسائل وضع الجولف ،عربات صغيرة لجر معدات الجولف ،يتم تزويدھا بمحرك،
عربات صغيرة لجر معدات الجولف غير مزودة بمحرك ،نماذج سيارات ،دراجات ثالثية
لألطفال )ألعاب( ،نماذج مركبات لألطفال ،ألعاب )لعب( ،دراجات سكوتر لأللعاب ،دمى ،ألعاب.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKR :
رقم االدعاء٠١٨٩٩٤٦-٢٠١٩-٤٠ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٦ :

Applicant Name:

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

 ،١٢ھيوليونج – رو ،سيوتشو – جو ،سيؤول ،جمھورية
كوريا

١٧١٩٠٢

20/02/2020

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171902
Class
28

Trademark

Goods/Services
;Scale model vehicles; radio-controlled scale model vehicles
remote-controlled scale model vehicles; toy cars; toys designed
to be attached to car seats; electric ride-on toy cars for children
;or infants; golf balls; golf practice balls; markers for golf balls
golf tees; golf gloves; golf bags with or without wheels; bag
stands for golf bags; automatic golf ball suppliers; counters for
;]golf; covers for golf clubs; divot repair tools [golf accessories
fitted head covers for golf clubs; golf bag carts; golf bag
;trolleys; golf ball markers; golf ball return; golf ball suppliers
golf club bags; golf club covers; golf club grips; golf club
heads; golf club shafts; golf club; golf drivers; golf flags; golf
nets; golf practice nets; golf putters; golf putting alignment
;apparatus; golf putting exercising apparatus; golf putting mat
golf swing alignment apparatus; golf swing analyzer; golf swing
exercisers; golf tags; golf tee bags; repair apparatus for
;repairing divot; stands specially adapted for holding golf clubs
trolley bags for golf equipment; driving practice mats [golf
articles]; golf bag straps; shaped covers for golf bags; golf ball
;retrievers; golf irons; golf flags [sports articles]; golf equipment
grip tapes for golf clubs; fitted protective covers specially
adapted for golf clubs; shaped covers for golf putters; golf
;trolleys, motorized; non-motorized golf trolleys; model cars
tricycles for children (playthings); model vehicles for child; toys
(playthings); scooters for toys; dolls; toys.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189946
Claim Date: 06/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

فيفو موبايل كوميونيكايشن كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO.,
LTD.

Applicant for
Correspondence

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألعاب؛ أجھزة لأللعاب؛ آالت ألعاب الفيديو؛ ألعاب محمولة مع شاشات الكريستال السائل؛
أجھزة التحكم أللعاب الفيديو؛ األغشية الواقية المخصصة لشاشات أجھزة األلعاب المحمولة؛
وحدات تحكم محمولة للعب ألعاب الفيديو؛ ألعاب األطفال؛ بالونات للعِب؛ الدمى؛ الدمى
المتحركة؛ األلعاب القماشية المحشوة؛ عربات للعب؛ اللعب المحشوة؛ نماذج األلعاب؛ الدمى
على شكل شخصيات؛ األقنعة )دمى(؛ دمى الرجال اآلليين؛ الطائرات بدون طيار ]ألعاب[؛
ألعاب ذكية؛ ساعات للعب؛ لعب طواحين الھواء؛ ألعاب قابلة للنفخ؛ دمى الكوكيشي؛ دمى
القماش؛ العاب باستخدام لوحات؛ ُكرات اللعب؛ كرات لأللعاب؛ أجھزة بناء األجسام؛ آالت
للتمارين البدنية؛ زخارف أشجار عيد الميالد ،باستثناء مواد اإلضاءة والحلويات.

Applicant Name:

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

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

١٧١٨٢٣

30/04/2020

Date of

28

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171823
Class
28

Trademark

Goods/Services
Games; Apparatus for games; Video game machines; Portable
;games with liquid crystal displays; Joysticks for video games
Protective films adapted for screens for portable games; Hand;held consoles for playing video games; Toys; Play balloons
Dolls; Marionettes; Plush toys; Toy vehicles; Stuffed toys; Toy
models; Toy figures; Masks [playthings]; Toy robots; Drones
;[toys]; Smart toys; Toy watches; Toy windmills; Inflatable toys
Kokeshi dolls; Fabric dolls; Board games; Playing balls; Balls
for games; Body-building apparatus; Machines for physical
exercises; Ornaments for Christmas trees, except illumination
articles and confectionery.
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تاريخ ايداع الطلب:

10/07/2019

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

كويزاين سوليوشنز ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢٢٤٤٥سوس فايد الن ،١٠٠# ،ستيرلينغ ،فرجينيا
 ،٢٠١٦٦الواليات المتحدة األمريكية شركة قائمة بموجب
قوانين والية دالوير

10/07/2019

Applicant Name:
Cuisine Solutions, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22445 Sous Vide Lane, #100 Sterling, VA
20166 USA a corporation of Delaware

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
171752
Class
29
29
الصنف
١٧١٧٥٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقبالت مجمدة ومبردة تتألف أساسًا من اللحم أو السمك أو الدواجن أو الخضراوات.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
.Frozen and refrigerated entrees consisting primarily of meat,
fish, poultry, or vegetables
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Date of

10/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Cuisine Solutions, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22445 Sous Vide Lane, #100 Sterling, VA
20166 USA a corporation of Delaware
Applicant for
Correspondence

Trademark

10/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،كويزاين سوليوشنز
امريكا
شركة اجنبية

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

 فرجينيا، ستيرلينغ،١٠٠# ، سوس فايد الن٢٢٤٤٥
 الواليات المتحدة األمريكية شركة قائمة بموجب،٢٠١٦٦
قوانين والية دالوير

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
171751
Class
29
29
الصنف
١٧١٧٥١

Goods/Services
.Frozen and refrigerated entrees consisting primarily of meat,
fish, poultry, or vegetables
Disclaimer: The registration of this mark does not give its
owners the exclusive right to use the words and numbers
(SINCE 1971) separately from the mark

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.مقبالت مجمدة ومبردة تتألف أساسًا من اللحم أو السمك أو الدواجن أو الخضراوات
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق بااستعمال الكلمات واألرقام:التنازل
 ( بمعزل عن العالمة١٩٧١SINCE )
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ذا غريك كومباني باليريا -سوليوتيس إس .إيه

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

يونان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 ٢إن دي كيه إم ساھنا-بوليتيكا ،إيفيا ،جي أر  ،٣٤٤٠٠اليونان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٩٣٨

الصنف

The Greek company
Palirria - Souliotis S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2nd km Psahna-Politica, Evia, GR 34400,
Greece
Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( غالبًا من اللحوم أو الخضار ،وجبات جاھزة مطبوخة
)أطعمة معلبة( تتكون بصورة جوھرية من األسماك ،وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة(
تتكون بصورة جوھرية من لحوم الصيد ،وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( تتكون
بصورة جوھرية من الفطر ،وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( تتكون بصورة جوھرية
من الدواجن ،وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( تتكون بصورة جوھرية من المأكوالت
البحرية ،وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( تتكون بصورة جوھرية من التوفو ،وجبات
جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( مصنوعة من الفاكھة )تكون الفاكھة ھي السائدة فيھا(،
وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( مصنوعة من البيض )يكون البيض ھو السائد فيھا(،
وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( مصنوعة بصورة جوھرية من الجبن ،وجبات جاھزة
مطبوخة )أطعمة معلبة( تتكون في الغالب من المنتجات الغذائية النباتية ،وجبات جاھزة
مطبوخة )أطعمة معلبة( تتكون بصورة جوھرية من البقول ،وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة
معلبة( تتكون بصورة جوھرية من الخضروات ،الجبن القابل للدھن ،الكابوريا القابلة للدھن،
األلبان القابلة للدھن ،األطعمة القابلة للدھن بكونھا مزيج من زيوت الطعام والدھون الصالحة
لألكل ،األطعمة القابلة للدھن التي تتكون بصورة جوھرية من منتجات األلبان ،األطعمة القابلة
للدھن التي تتكون بصورة جوھرية من الدھون الصالحة لألكل ،األطعمة القابلة للدھن التي
تتكون بصورة جوھرية من زيوت الطعام ،األطعمة القابلة للدھن التي تتكون بصورة جوھرية
من الخضروات للسندويشات ،الفاكھة القابلة للدھن ،البندق القابل للدھن ،األلبان القابلة
للدھن المقلدة ،األطعمة القابلة للدھن التي أساسھا الجوز ،األطعمة القابلة للدھن التي
أساسھا معجون البندق؛ األطعمة القابلة للدھن التي تتكون كليًا أو بصورة جوھرية من
منتجات األلبان ،األطعمة القابلة للدھن الحلوة )مربى( ،الجبن في شكل للغموس ،أنواع
الغموس القائمة على منتجات األلبان ،أنواع الغموس القائمة على المأكوالت البحرية ،غموس
الطماطم ،الخضروات القائمة على أنواع الغموس ،غموس البصل الفرنسي ،أنواع الغموس
القائمة على اللحوم ،غموس زيت الزيتون ،األطعمة القابلة للدھن التي تتكون بصورة
جوھرية من البقول ،أنواع الغموس القائمة على الحبوب القطانية ،األطعمة الحلوة القابلة
للدھن القائمة على الفاكھة )أنواع المربى( ،األطعمة القابلة للدھن القائمة على السمسم،
أنواع الغموس القائمة على الزيتون

اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللونين األخضر و األحمر

27/11/2019

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171938
Class
29

Trademark

Goods/Services
Ready cooked meals (packed foods), predominantly of meat or
vegetables; ready cooked meals (packed foods) consisting
)principally of fish; ready cooked meals (packed foods
consisting principally of game; ready cooked meals (packed
foods) consisting principally of mushrooms; ready cooked
meals (packed foods) consisting principally of poultry; ready
;cooked meals (packed foods) consisting principally of seafood
ready cooked meals (packed foods) consisting principally of
tofu; ready cooked meals (packed foods) made from fruit (fruit
predominating); ready cooked meals (packed foods) made of
)eggs (eggs predominating); ready cooked meals (packed foods
)made principally of cheese; ready cooked meals (packed foods
consisting predominantly of vegetable food products; ready
;cooked meals (packed foods) consisting principally of pulses
ready cooked meals (packed foods) consisting principally of
vegetables; cheese spreads; crab spread; dairy spreads; food
spreads being a blend of edible oils and edible fats; food
spreads consisting principally of dairy products; food spreads
consisting principally of edible fats; food spreads consisting
principally of edible oils; food spreads consisting principally of
;vegetables for sandwiches; fruit spread; hazelnut spreads
imitation dairy spreads; nut-based spreads; spreads consisting
of hazelnut paste; spreads consisting wholly or principally of
dairy products; sweet spreads (jams); cheese in the form of
;dips; dairy-based dips; seafood-based dips; tomato dip
vegetable-based dips; french onion dip; meat-based dips; olive
oil dip; food spreads consisting principally of pulses; pulse
based dips; sweet spreads based on fruits (jams); sesame
based spreads; olive-based dips.
Special condition: Claiming Green and Red colors
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Date of

06/05/2020

Applicant Name:

ELShukha Trading Co. for
Import export
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah, west bank , Palestine

:تاريخ ايداع الطلب

م.خ.شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير م

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية

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

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171731
Class
29

 فلسطين،  الضفة الغربية،رام ﷲ

Applicant for
Correspondence
Trademark

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
yoghurt, almonds, ground, beans, preserved, broth, butter,
cheese, fruit chips, potato chips, coconut, cranberry sauce
[compote], cream, kubbeh, curd, dates, edible fat, oils, eggs,
fermented vegetable dish [kimchi], milk yeast for culinary
purposes, fish, fruits, preserved garlic, Gelatin for food, ginger
jam, hummus [chickpea paste],jams, jellies for food, vegetable
juices for cooking, lentils, preserved, margarine, marmalade,
meat, , milk, fish mousses, vegetable mousses, mushrooms,
preserved, hazelnuts, prepared, olives, preserved, onions,
preserved, peanuts, processed, peas, preserved, pectin for
food, fruit peel, pickles, potato fritters, raisins, vegetable
salads, sausages, seeds, fruit-based snack food, preparations
for making soup, vegetable soup preparations, soups, soya
beans, preserved, for food, soya milk [milk substitute], tahini
[sesame seed paste], tomato juice for cooking, tomato purée,
vegetables, vegetable soup preparations, vegetable juices for
cooking.

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

الصنف

١٧١٧٣١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, رقائق بطاطا, رقائق فواكه, جبنة,  كافيار, زبدة, مرق لحم, بقول محفوظة,لوز مطحون, ّلَبن
دھون, تمور, ُخثارة اللبن, كبة, قشدة,[ توت بري مطبوخ ]فواكه مطبوخة بالسكر,جوز ھند
 خميرة الحليب,[ أطعمة من الخضروات المخمرة ]الكيمتشي, بيض, الزيوت,صالحة لآلكل
, مربى زنجبيل, جيالتين )ھالم( للطعام, ثوم محفوظ,  الفواكه, االسماك,ألغراض الطھو
, سمن نباتي, عدس محفوظ, عصير خضروات للطبخ, جلي )ھُالم( للطعام,حمص مَربيات
, بندق محضر, فطر محفوظ, موسية الخضار, موسية األسماك, حليب, اللحوم,مربى فواكه
 قشور, بكتين للطعام, بازالء محفوظة, فول سوداني معالج,  بصل محفوظ,زيتون محفوظ
 أطعمة خفيفة, البذور,  سجق, سلطة خضروات,زبيب, , فطائر بطاطا مقلية, مخلالت,فواكه
, شوربات, مستحضرات شوربة الخضروات, مستحضرات إلعداد الشوربة,أساسھا الفواكه
,[طحينية ]عجينة بذور السمسم, [ حليب الصويا ]بديل الحليب,فول صويا محفوظ للطعام
 عصير,مستحضرات شوربة الخضروات,  الخضراوات, معجون بندورة,عصير بندورة للطبخ
خضروات للطبخ
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تاريخ ايداع الطلب:

13/05/2020

اسم طالب التسجيل:

يايال أغرو جيدا ساناي في ناكليات أنونيم سيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

YAYLA AGRO GIDA
SANAYI VE NAKLIYAT
ANONIM SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET
BLV. NO:327 SARAY KAHRAMANKAZAN
ANKARA TURKEY

ساراي ماه فاتح سلطان محمد بي.إل.في رقم ٣٢٧ :ساراي
كاھرامانكازان أنقرة ،تركيا

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٩٠٠

الصنف

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الصيد ،منتجات اللحوم المجھزة والبقول المجففة والحساء
والمرق والزيتون المعالج ومعجون الزيتون والحليب من أصل حيواني ،حليب من أصل
عشبي ]بدائل الحليب[ ،منتجات الحليب ،الزبدة وزيوت صالحة لالكل والفواكه والخضروات
المجففة والمحفوظة والمجمدة والمطبوخة والمدخنة او المملحة ،معجون الطماطم
والمكسرات المحضرة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة وبندق الدھن وزبدة الفول السوداني،
الطحينة )معجون بذور السمسم( والبيض والبيض المسحوق ورقائق البطاطس.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر والنيلي واالخضر.

13/05/2020

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171900
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; processed meat products, dried
pulses, soups, bouillon, processed olives, olive paste, milks of
animal origin; milks of herbal origin [milk substitutes]; milk
products; butter, edible oils, dried, preserved, frozen, cooked,
smoked or salted fruits and vegetables; tomato paste, prepared
nuts and dried fruits as snacks, hazelnut spreads and peanut
butter; tahini (sesame seed paste), eggs and powdered eggs,
potato chips.
Special condition: Claiming red, navy and green colors.
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تاريخ ايداع الطلب:

20/05/2020

اسم طالب التسجيل:

لورينز سناك -وورلد ھولدينغ جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Lorenz Snack-World
Holding GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover,
Germany

اديلھيدستر ٣٠١٧١ ،٤ / ٥ .ھانوفر ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٨٨٦

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وجبات خفيفة من البطاطس ،شرائح و رقائق البطاطس ،أصابع البطاطس ،زبيب ،وجبات
خفيفة أساسھا المكسرات ،المكسرات ]المجھزة و المعالجة[ ،المكسرات ]محضرة[،
المكسرات ]متبل[ ،المكسرات ]المحمصة[ ،الفول السوداني ]المجھز و المعالج[ ،الكاجو
]المجھزو المعالج[ ،اللوز ]المجھزو المعالج[ ،المكسرات المشكلة ،ألواح الوجبات الخفيفة
أساسھا المكسرات والبذور و الحبوب ،ألواح الوجبات الخفيفة أساسھا المكسرات والفواكه،
فاكھة مجففة ،وجبات خفيفة من الفاكھة.

20/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171886
Class
29

Trademark

Goods/Services
Potato snacks; potato crisps; potato sticks; raisins; nut-based
;]snack foods; nuts [processed]; nuts [prepared]; nuts [spiced
nuts [roasted]; peanuts [processed], cashew nuts [processed],
almonds [processed]; nut mixes; snack bars based on nuts and
seeds; snack bars based on nuts and fruits; dried fruit; fruit
snacks.
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تاريخ ايداع الطلب:

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بوبايز لويزيانا كيتشن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Popeyes Louisiana
Kitchen, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, United States of America

 ٥٧٠٧بلو الغون درايف ميامي ،فلوريدا  ٣٣١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٤٨

21/05/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدجاج والمأكوالت البحرية غير الحية ،الوجبات المحضرة المكونة بشكل أساسي من الدجاج
والمأكوالت البحرية ،سلطات الخضار ،البقول والفاصوليا المعدة وبالتحديد الفاصوليا المصنعة
والفاصوليا المطبوخة ،الخضار المعدة وبالتحديد الخضار المصنعة والخضار المطبوخة،
الخضار المخللة والمعدة جميعھا لالستھالك داخل أو خارج المكان.

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171748
Class
29

Trademark

Goods/Services
Chicken and seafood, not live; prepared meals consisting
mainly of chicken or seafood; garden salads; prepared beans,
namely, processed beans and cooked beans; prepared
vegetables, namely, processed vegetables and cooked
vegetables; pickled vegetables, all for consumption on or off the
premises.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة حسن احمد سالمه وشركاه

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

االردن
تضامن
عمان /الجويدة /ش الراسيات  ،ص.ب ,٣٢:الموقر

عنوان التبليغ

ص.ب  -٣٢الموقر عمان /الجويدة /ش الراسيات

رقم العالمة التجارية

١٧١٨٧٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبان،االجبان

اعالن الجريدة الرسمية

03/06/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

hasan ahmad
salameh&partner co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/alhowaideh /al rasiya str, P.O.Box:
الموقر 32,

29

Applicant for
 amman/alhowaideh /alالموقرP.O.Box 32 -
Correspondence
rasiya str
Trademark
171874
Class
29

Goods/Services
Dairy,cheese
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تاريخ ايداع الطلب:

03/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة حسن احمد سالمه وشركاه

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

االردن
تضامن
عمان /الجويدة /ش الراسيات  ،ص.ب ,٣٢:الموقر

عنوان التبليغ

ص.ب  -٣٢الموقر عمان /الجويدة /ش الراسيات

رقم العالمة التجارية

١٧١٨٧٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبان،االجبان

اعالن الجريدة الرسمية

03/06/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

hasan ahmad
salameh&partner co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/alhowaideh /al rasiya str, P.O.Box:
الموقر 32,

29

Applicant for
 amman/alhowaideh /alالموقرP.O.Box 32 -
Correspondence
rasiya str
Trademark
171875
Class
29

Goods/Services
Dairy,cheese
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Date of

09/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Technology Management
Consultancy Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192

Goods/Services
Fruits, tinned [canned]; Mushrooms, preserved; Meat, tinned
[canned]; Vegetables, tinned [canned]; Aquatic product tin;
Fruit, preserved; Fish, tinned [canned]; Peas, preserved;
Vegetables, preserved; Meat, preserved.
Special condition: Claiming grey & its' shades, green & its'
shades and white colors.

:تاريخ ايداع الطلب

التقنيات لالستشارات االداريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١١٩٢ ,٩٢١١٠٠:ب. ص،  األردن،عمان

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
171914
Class
29

09/07/2020

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن١١١٩٢  عمان٩٢١١٠٠
29

الصنف

١٧١٩١٤

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، منتجات بحرية معلبة، الخضروات المعلبة، اللحوم المعلبة، الفطر المحفوظ،الفواكه المعلبة
 اللحوم، الخضروات المحفوظة، البازيالء المحفوظة، األسماك المعلبة،الفواكه المحفوظة
.المحفوظة
. مع المطالبة بااللوان الرمادي ودرجاته واالخضر ودرجاته واالبيض:اشتراطات خاصة

156

تاريخ ايداع الطلب:

13/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ايھاب محمد احمد ھبھوب

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١١٧١

اعالن الجريدة الرسمية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس البطاطا

Applicant Name:

ehab mohammad ahmad
habhoup
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street aqaba/al shamiya, P.O.Box:
710436, 11171

العقبة/الشامية  ،ص.ب,٧١٠٤٣٦:

ص.ب  ١١١٧١ -٧١٠٤٣٦المدينة/الشارع
العقبة/الشامية
الصنف
١٧١٨٣٥

13/07/2020

Date of

29

Applicant for
P.O.Box 710436 -11171 city/street
Correspondence
aqaba/al shamiya
Trademark
171835
Class
29

Goods/Services
potato chips

157

Date of

19/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

spring gardens for import
and export.co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/abu alanda, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
171929
Class
29

Goods/Services
Dates, raisins , tomato paste , butter , fish, tinned canned (Am.) ,
bouillon , jams , beans, preserved , cheese , margarine , meat,
tinned canned (Am.) , sardines, not live milk, pickles , Oils for
food , vegetables, tinned canned (Am.) , potato chips , com oil
for food getables, tinned canned (Am.) , olive oil for food , fruits,
tinned canned (am) tahini Sesame seed paste , nuts, prepared ,
eggs* , cream dairy products , meat, poultry, not five ,
mushrooms, preserved ,

19/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة حدائق الربيع لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، عمان

29

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٧١٩٢٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  المربى,  مرق اللحوم, (( . المعلبة. األسماك,  الزبدة,  رب البندوره,  زبيب, التمور
 سمك السردين, (( . اللحوم؛ المعلبة,  السمن النباتي,  الجبنة, الفاصولياء المحفوظة
,  رقائق البطاطس, (( . المعلية. الخضروات,  زيوت الطعام,  المخلالت,  الحليب, غير الحي
 طحينية, (( زيت زيتون للطعام ؛ فواكه المعلبة, (( . الخضروات؛ المعلبة, زيت الذرة للطعام
,  اللحوم,  القشدة منتجات ألبان, * البيض,  المحضنر: البندق, عجينة يذور السمسم
 الفطر المحفوظ, الدواجن غير الحي
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Date of

27/08/2020

27/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شر كة زمزم لصناعة الزيوت النباتيه والمواد الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

zamzam for oil and food
industry co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman al suha st, P.O.Box:
963563, 11196
Applicant for
P.O.Box 963563 -11196 city/street
Correspondence
amman al suha st
Trademark
171819
Class
29

Goods/Services
vegetables oils
Disclaimer: the registration of this trademark is oursuant to the
provisions of articals 21paragraph 3of the tredmark law

,٩٦٣٥٦٣:ب. ص، عمان شارع الصھاة

عمان شارع
29

الشارع/المدينة
١١١٩٦

الشارع/ المدينة١١١٩٦ -٩٦٣٥٦٣ ب.ص
الصھاة
الصنف
١٧١٨١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
زيوت نباتية
 من قانون العالمات٣  فقرة٢١  ان تسجيل ھذه العالمه تم استنادا الحكام الماده:التنازل
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بھاء الدين البستنجي وشركاه

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

االردن
تضامن
عمان/الجويده  ،ص.ب١١١١٠ ,١١٠٠٨٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١١٠ -١١٠٠٨٠عمان/الجويده

رقم العالمة التجارية

١٧١٨٧٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طحينية

اعالن الجريدة الرسمية

02/09/2020

Date of

Applicant Name:

baha al deen
bustanji&parthers co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ al jowaideh, P.O.Box: 110080,
11110

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 110080 -11110 amman/ al
Correspondence
jowaideh
Trademark
171872
Class
29

Goods/Services
halva
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
the meat master co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-SWEFYEH-OMRAN MAAITAH ST.,
P.O.Box: 211463, 11121
Applicant for
P.O.Box 211463 -11121 AMMANCorrespondence
SWEFYEH-OMRAN MAAITAH ST.
Trademark
171764
Class
29

Goods/Services
Meat, meat extracts
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use the (MEAT, MASTER, GOURMET, STORE
)separately from the mark

15/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة محترف اللحوم ذ
االردن
 م. م.ذ

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

,٢١١٤٦٣:ب. ص، شارع عمران المعايطة-الصويفية-عمان
١١١٢١
شارع عمران-الصويفية- عمان١١١٢١ -٢١١٤٦٣ ب.ص
المعايطة
29
الصنف
١٧١٧٦٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
لحوم وخالصات اللحوم
,MEAT)  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات:التنازل
(بمعزل عن العالمهSTORE ,GOURMET ,MASTER
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

palmyra company for the
cultivation and trade of
dates
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -zahran-Arar street Mustafa wahbi
Altal
Applicant for
P.O.Box 1999 -11941 Amman -zahran-Arar
Correspondence
street Mustafa wahbi Altal
Trademark
171954
Class
29
29

Goods/Services
Meat and fish ,Poultry and fishing meat, meat extracts
Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables Jelly,
jams and fruits cooked with sugar Eggs, milk and dairy
products ,Oils and fats that are suitable for eating

16/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة بالميرا لزراعة وتجارة التمور ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

شارع عرعر مصطفى وھبي التل- زھران-عمان

شارع عرعر- زھران- عمان١١٩٤١ -١٩٩٩ ب.ص
مصطفى وھبي التل
الصنف
١٧١٩٥٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فواكه و خضراوات محفوظة و, خالصات لحوم, دواجن و لحوم الصيد,' لحوم و أسماك
بيض و حليب و, ھالم و مربيات و فواكه مطبوخة بالسكر,مجمدة و مجففة و مطبوخة
 زيوت و دھون صالحة لالكل,منتجات ألبان
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تاريخ ايداع الطلب:

17/09/2020

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

مصنع ثمار للعصائر
قطر
شركة اجنبية
ص .ب  ٦٣١٢٩قطر /الدوحه

عنوان التبليغ

عمان/القويسمه ص .ب ١١١٩٥-١٧٩٩٠

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٥٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معجون طماطم,ھريس طماطم,رب البندوره

اعالن الجريدة الرسمية

17/09/2020

Date of

Applicant Name:
Themar Juice Factory
Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
P.O.Box63129 qatar./al dawha

الصنف

29

Applicant for
- amman/al qwesmeh P.O.Box 17990Correspondence
11118
Trademark
171956
Class
29

Goods/Services
Tomato pasta,tomato puree,tomato pasta
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تاريخ ايداع الطلب:

08/10/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد جھاد رمزي محمد كمال نعناعه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

)(Moh'd Jehad) R.(M.K
Nanah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman- Macca St. close to al-kilo circle,
P.O.Box: 923444, 11192

عمان -شارع مكة -قرب دار الكيلو  ،ص.ب,٩٢٣٤٤٤:
١١١٩٢
ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢٣٤٤٤عمان -الشميساني -شارع الثقافة
١٧١٩٩٣

08/10/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب ,مشروبات الحليب ،التي يسود فيھا الحليب  ,منتجات حليب ,القشدة المخفوقة

29

Applicant for
P.O.Box 923444 -11192 AmmanCorrespondence
Shmesani- Thaqafa st.
Trademark
171993
Class
29

Goods/Services
milk, milk beverages, milk predominating, milk products,
whipped cream
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Date of

10/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Cuisine Solutions, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22445 Sous Vide Lane, #100 Sterling, VA
20166 USA a corporation of Delaware
Applicant for
Correspondence

Trademark

10/07/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. إنك،كويزاين سوليوشنز
امريكا
شركة اجنبية

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

 فرجينيا، ستيرلينغ،١٠٠# ، سوس فايد الن٢٢٤٤٥
 الواليات المتحدة األمريكية شركة قائمة بموجب،٢٠١٦٦
قوانين والية دالوير

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
171867
Class
30
30
الصنف
١٧١٨٦٧

Goods/Services
Frozen and refrigerated entrees consisting primarily of pasta
and rice
Disclaimer: The registration of this mark does not give its
owners the exclusive right to use the words and numbers
(SINCE 1971) separately from the mark

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مقبالت مجمدة ومبردة تتألف أساسًا من الباستا واألرز
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق بااستعمال الكلمات واألرقام:التنازل
 ( بمعزل عن العالمة١٩٧١SINCE )
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Date of

09/09/2019

09/09/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة افران مندرين االليه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١١٩٠ ,٩٢٨٠٣٢:ب. ص، شارع وادي صقره- عمان

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

شارع وادي صقره-  عمان١١١٩٠ -٩٢٨٠٣٢ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mandarin Furnaces
Automatic Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -wadi saqra street, P.O.Box:
928032, 111190
Applicant for
P.O.Box 928032 -11190 Amman -wadi
Correspondence
saqra street
Trademark
171958
Class
30

Goods/Services
'Bread ،cakes and pastries

30

الصنف

١٧١٩٥٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخبز الكعك و المعجنات
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

ذا غريك كومبانس باليريا -سوليوتيس إس.إيه

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

يونان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ٢إن دي كيه إم ساھنا-بوليتيكا ،ايفيا ،جي أر ، ٣٤٤٠٠
اليونان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
واالردن
30
الصنف
١٧١٩٣٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفطائر و وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( مصنوعة في الغالب من األرز و المعكرونة
أو المعكرونة الرقيقة؛ وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( تحتوي )بشكل أساسي( على
المعكرونة الرقيقة ،وجبات جاھزة مطبوخة على أساس المعكرونة الرقيقة )أطعمة معلبة(،
وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( في شكل البيتزا ،وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة
معلبة( مصنوعة في الغالب من الحبوب ،وجبات جاھزة مطبوخة نشوية )أطعمة معلبة(،
وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( ذات طيقة من المعجنات ،وجبات جاھزة مطبوخة
)أطعمة معلبة( على شكل فطائر ،وجبات جاھزة مطبوخة )أطعمة معلبة( تتكون بصورة
جوھرية من الحبوب ،أطعمة قابلة للدھن أساسھا الشوكوالتة ،أطعمة حلوة قابلة للدھن
)العسل( ،مستخلصات الخميرة في صورة أطعمة قابلة للدھن ،أنواع الغموس القائمة على
الشوكوالته ،أنواع الغموس القائمة على الفجل الحار ،أنواع الغموس القائمة على الخردل،
أنواع الغموس القائمة على الخل.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللونين األخضر و األحمر

27/11/2019

Date of

Applicant Name:

The Greek company
Palirria - Souliotis S.A.
Nationality
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2nd km Psahna-Politica, Evia, GR 34400,
Greece
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171937
Class
30

Trademark

Goods/Services
Pies, ready cooked meals (packed foods) made predominantly
)from rice, pasta or noodles; ready cooked meals (packed foods
containing (principally) pasta; noodle-based ready cooked
meals (packed foods); ready cooked meals (packed foods) in
)the form of pizzas; ready cooked meals (packed foods
predominantly made of cereals; farinaceous ready cooked
)meals (packed foods); ready cooked meals (packed foods
having a pastry base; ready cooked meals (packed foods) in the
form of pies; ready cooked meals (packed foods) consisting
principally of cereals; chocolate-based spreads; sweet spreads
;(honey); yeast extracts as spreads; chocolate-based dips
horseradish-based dips; mustard-based dips; vinegar-based
dips.
Special condition: Claiming Green and Red colors

167

تاريخ ايداع الطلب:

09/12/2019

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

احمد خليل حربي السكافي
االردن
مؤسسة فردية
عمان/خريبة السوق  ،ص.ب١١٦٢١ ,٢٣:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٦٢١ -٢٣عمان/خريبة السوق

رقم العالمة التجارية

١٧١٧١٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة,الزعتر,البھارات,اعشاب مجففه

اعالن الجريدة الرسمية

09/12/2019

Date of

Applicant Name:
ahmad khalil harbi al skafi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/market ruins , P.O.Box: 23, 11621

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 23 -11621 amman/market ruins
Correspondence
Trademark
171712
Class
30

Goods/Services
-coffee-thyme -spices- Dried herbals
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تاريخ ايداع الطلب:

14/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تاميرا للمواد الغذائية و التجارة و الصناعة المغفلة

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

حي إنتظام ،شارع ألتي بارماك ،بناء :إيباك ،الرقم  ٦/٤٢عثمان
غازي ،بورصة ،تركيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧١٧٢٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات والشوكالتة والبسكويت والمقرمشات والويفرز )البسكويت المحشي الھش( والكيك.

14/01/2020

Date of

Applicant Name:

TAMIRA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address INTIZAM MAH. ALTIPARMAK CAD. IPEK
APT. 42 / 6 OSMANGAZI, BURSA, TURKEY
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171726
Class
30

Trademark

Goods/Services
Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers
and Cake
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تاريخ ايداع الطلب:

12/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة القصراوي التجارية الصناعية

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

فلسطين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص .ب ،٥٠٨ .الخليل ،الضفة الغربية ،فلسطين

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧١٨٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق ]منتجات حبوب[ ورقائق ذرة.

12/02/2020

Date of

Applicant Name:

& Al- Qasrawi Industrial
Trading Co.
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 508, Hebron, The West Bank,
Palestine
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171882
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chips [cereal products], Corn chips.
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Date of

26/02/2020

Applicant Name:

Limited Liability Company
'Fabrika prirody'
Nationality
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ul. Nagornaya, 5, korp. 4, kv. 7,117186,
Moscow, Russia
Applicant for
Correspondence
Trademark

26/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

"الشركة ذات المسؤولية المحدودة "فابريكا بريرودي

:اسم طالب التسجيل

روسيا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171722
Class
30

Goods/Services
Flavorings, other than essential oils, for beverages; coffee
flavorings; food flavorings, other than essential oils; highprotein cereal bars; cereal bars; rice-based snack food; cerealbased snack food; fruit jellies [confectionery]; pastries; peanut
confectionery; almond confectionery; frozen yogurt
[confectionery ices]; cocoa; sweetmeats [candy]; coffee; groats
for human food; ice cubes; edible ices; honey; ice cream;
muesli; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk;
coffee-based beverages; cocoa-based beverages; chamomilebased beverages; tea-based beverages; chocolate beverages
with milk; chocolate-based beverages; pastila [confectionery];
cookies; condiments; oat-based food; linseed for culinary
purposes [seasoning]; agave syrup [natural sweetener];
confectionery; sherbets [ices]; sauces [condiments];
seasonings; chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes;
flowers or leaves for use as tea substitutes; tea; iced tea;
chocolate; essences for foodstuffs, except etheric essences and
essential oils.

 مدينة١١٧١٨٦ ،٧  شقة،٤  بناء،٥  عمارة،شارع ناغورنايا
 روسيا،موسكو
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
30
الصنف
١٧١٧٢٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 منكھات الطعام بخالف الزيوت، منكھات القھوة،منكھات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية
 وجبات، وجبات خفيفة أساسھا األرز، ألواح الحبوب، ألواح الحبوب عالية البروتين،العطرية
، حلويات الفول السوداني، المعجنات،[ ھالم )جلي( الفاكھة ]حلويات،خفيفة أساسھا الحبوب
 برغل، قھوة،[ حلويات سكرية ]حلوى، كاكاو،[ زبادي مثلج ]حلويات مثلجة،حلويات اللوز
 خليط،( بوظة )آيس كريم، عسل، مثلجات صالحة لألكل، مكعبات ثلج،لألغذية البشرية
 مشروبات، مشروبات القھوة مع الحليب، مشروبات الكاكاو مع الحليب،(الحبوب )مزيج
 مشروبات أساسھا، مشروبات أساسھا البابونج، مشروبات أساسھا الكاكاو،أساسھا القھوة
 حلوى/  باستيال، مشروبات أساسھا الشوكوالته، مشروبات الشوكوالته مع الحليب،الشاي
 بذور، أطعمة أساسھا الشوفان، توابل،( بسكويت مسطح )كوكيز،[اساسھا الفاكھه]حلويات
،[ شربات ]مثلجات، حلويات،[ شراب الصبار ]محلي طبيعي،[الكتان ألغراض الطھي ]توابل
 زھور أو، رقائق الشوفان، رقائق الذرة،[ رقائق ]منتجات حبوب، التوابل،[صلصات ]توابل
 خالصات للمواد الغذائية عدا، شوكوالتة، شاي مثلج، شاي،أوراق لالستخدام كبديل للشاي
.الخالصات األثيرية والزيوت العطرية
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة فرسان لألغذية والمنتجات االستھالكية المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص  .ب ٨١٠٣ :الرياض  ١١٤٨٢المملكة العربية السعودية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٧١٩٠٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة و القھوة االصطناعية و المشروبات التي أساسھا الشوكوالتة و المشروبات التي
أساسھا الكاكاو و المشروبات التي أساسھا القھوة و المشروبات التي أساسھا الشاي و
البسكويت و الخبز و الكعك و عجينة الكيك و بودرة الكيك و الكيك و الشوكوالتة و الكاكاو و
التوابل و الحلويات و البسكويت المسطح )كوكيز( و ملح الطبخ و رقائق الذرة و المقرمشات
و بھار الكاري و الكاسترد و العسل و البوظة و الشاي المثلج و الكاتشب )صلصة( و
المعكرونة و الخردل و النودلز )معكرونة رفيعة( و المكرونة )الباستا( و الفلفل و الفطائر و
البيتزا و البوشار و التوابل و البھارات و السكر و الشاي ،األرز ،التابيوكا و الساغو،
الصحين و المستحضرات المصنوعة من الحبوب و المعجنات و الحلويات ،المثلجات و العسل
األسود و الخميرة و مسحوق الخبيز ،الخل و الصلصات )التوابل( ،الثلج.

03/03/2020

Date of

Applicant Name:

& Forsan Foods
Consumer Products Co.
Ltd
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 8103, Riyadh 11482, Saudi
Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171909
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, Artificial coffee, Beverages (Chocolate-based),
Beverages (Cocoa-based), Beverages (Coffee-based),
Beverages (Tea-based), Biscuits, bread, Buns, Cake paste, Cake
powder, Cakes, Chocolate, Cocoa, Condiments, Confectionery,
Cookies, Cooking salt, Corn flakes, Crackers, Curry [spice],
Custard, Honey, Ice cream, Iced tea, Ketchup [sauce], Macaroni,
Mustard, Noodles, Pasta, Pepper, Pies, Pizzas, Popcorn,
Seasonings, Spices, Sugar, tea; rice; tapioca and sago; flour
;and preparations made from cereals, pastry and confectionery
ices, treacle; yeast, baking-powder; vinegar, sauces
(condiments); ice.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة رد كريم للتجارة العامة ذات مسؤولية محدودة

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

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الكويت ،القبلة ،شارع علي السالم ،قطعه ) ،(٣بنايه )،(١٠٦
الدور االول ،مكتب )(٢٣
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
١٧١٩٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة و الخبز و المعجنات و الحلويات و البوظة و الكيك و الكريب )فطائر رقيقة( و
البسكويت المسطح )كوكيز(.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )(Cream
إذا وردت بمعزل عن العالمة.

03/03/2020

Date of

Applicant Name:

Red Cream General
Trading Co. W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Al Qibla, Ali Alsalem St., Block (3),
)Building (106), First Floor, Office (23
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171908
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, bread, pastry, confectionery, ice cream, Cake, crepe,
cookies
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Cream) if used
separately from the Mark.
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HELL, Energy
Magyarorsz?g Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1075 Budapest, K?roly krt. 1, Hungary.

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي

:اسم طالب التسجيل

ھنغاريا
شركة اجنبية

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

. ھنغاريا،١ . كارولي كرت، بودابست١٠٧٥

Taha Intellectual property P.O.Box 11821  مجمع، الصويفية٤٦٩٢ -١١٨٢١ ب.طه للملكية الفكريةص
4692 Sweifieh, Al Bayyenh Complex,
٣٠٧  مكتب رقم،البينة
Office No.307
171961
Class
30
30
الصنف
١٧١٩٦١

Goods/Services
Coffee; Coffee flavourings; Coffee-based beverages; Coffee
extracts; Coffee essences; Coffee concentrates; Coffee
beverages with milk; Decaffeinated coffee; Flavoured coffee;
Coffee in brewed form; Malt coffee extracts; Iced coffee.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
قھوة؛ منكھات للقھوة؛ مشروبات اساسھا القھوة؛ مستخرجات القھوة؛ خالصات القھوة؛
ركازات القھوة؛ مشروبات قھوة مع الحليب؛ قھوة منزوعة الكافيين؛ قھوة منكھة؛ قھوة
.مخمرة؛ مستخلصات قھوة من الشعير المنبت؛ قھوة مثلجة
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Date of

12/03/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

HELL, Energy
Magyarorszag Kft.

Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1075 Budapest, Karoly krt. 1, Hungary.

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي

:اسم طالب التسجيل

ھنغاريا
شركة اجنبية

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

. ھنغاريا،١ . كارولي كرت، بودابست١٠٧٥

Taha Intellectual property P.O.Box 11821  مجمع، الصويفية٤٦٩٢ -١١٨٢١ ب.طه للملكية الفكريةص
4692 Sweifieh, Al Bayyenh Complex,
٣٠٧  مكتب رقم،البينة
Office No.307
171970
Class
30
30
الصنف
١٧١٩٧٠

Goods/Services
Coffee; Coffee flavourings; Coffee-based beverages; Coffee
extracts; Coffee essences; Coffee concentrates; Coffee
beverages with milk; Decaffeinated coffee; Flavoured coffee;
Coffee in brewed form; Malt coffee extracts; Iced coffee.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
قھوة؛ منكھات للقھوة؛ مشروبات اساسھا القھوة؛ مستخرجات القھوة؛ خالصات القھوة؛
ركازات القھوة؛ مشروبات قھوة مع الحليب؛ قھوة منزوعة الكافيين؛ قھوة منكھة؛ قھوة
.مخمرة؛ مستخلصات قھوة من الشعير المنبت؛ قھوة مثلجة
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HELL, Energy
Magyarorszag Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1075 Budapest, Karoly krt. 1, Hungary.

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي

:اسم طالب التسجيل

ھنغاريا
شركة اجنبية

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

. ھنغاريا،١ . كارولي كرت، بودابست١٠٧٥

Taha Intellectual property P.O.Box 11821  مجمع، الصويفية٤٦٩٢ -١١٨٢١ ب.طه للملكية الفكريةص
4692 Sweifieh, Al Bayyenh Complex,
٣٠٧  مكتب رقم،البينة
Office No.307
171969
Class
30
30
الصنف
١٧١٩٦٩

Goods/Services
Coffee; Coffee flavourings; Coffee-based beverages; Coffee
extracts; Coffee essences; Coffee concentrates; Coffee
beverages with milk; Decaffeinated coffee; Flavoured coffee;
Coffee in brewed form; Malt coffee extracts; Iced coffee.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
قھوة؛ منكھات للقھوة؛ مشروبات اساسھا القھوة؛ مستخرجات القھوة؛ خالصات القھوة؛
ركازات القھوة؛ مشروبات قھوة مع الحليب؛ قھوة منزوعة الكافيين؛ قھوة منكھة؛ قھوة
.مخمرة؛ مستخلصات قھوة من الشعير المنبت؛ قھوة مثلجة
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HELL, Energy
Magyarorsz?g Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1075 Budapest, K?roly krt. 1, Hungary.

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي

:اسم طالب التسجيل

ھنغاريا
شركة اجنبية

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

. ھنغاريا،١ . كارولي كرت، بودابست١٠٧٥

Taha Intellectual property P.O.Box 11821  مجمع، الصويفية٤٦٩٢ -١١٨٢١ ب.طه للملكية الفكريةص
4692 Sweifieh, Al Bayyenh Complex,
٣٠٧  مكتب رقم،البينة
Office No.307
171967
Class
30
30
الصنف
١٧١٩٦٧

Goods/Services
Coffee; Coffee flavourings; Coffee-based beverages; Coffee
extracts; Coffee essences; Coffee concentrates; Coffee
beverages with milk; Decaffeinated coffee; Flavoured coffee;
Coffee in brewed form; Malt coffee extracts; Iced coffee.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
قھوة؛ منكھات للقھوة؛ مشروبات اساسھا القھوة؛ مستخرجات القھوة؛ خالصات القھوة؛
ركازات القھوة؛ مشروبات قھوة مع الحليب؛ قھوة منزوعة الكافيين؛ قھوة منكھة؛ قھوة
.مخمرة؛ مستخلصات قھوة من الشعير المنبت؛ قھوة مثلجة
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تاريخ ايداع الطلب:

15/03/2020

اسم طالب التسجيل:

بي تي .سيرينا إندوبانغان إنداستري

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

اندونيسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

جي إل .إتش إم .أسياري ار تي  ٠٠١ار دبليو ،٠٠١
كيلوراھان سيبينونغ ،كيساماتان سيبينونغ ،كابوباتين بوغور،
جاوا بارات ،إندونيسيا
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧١٩٣١

15/03/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بسكويت؛ كعك كوكيز؛ كعك؛ وجبات خفيفة أساسھا الحبوب؛ معجنات؛ وجبات خفيفة أساسھا
الدقيق.

30

PT. SERENA
INDOPANGAN INDUSTRI
Nationality
: INDONESIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jl. HM. Asyari RT 001 RW 001, Kelurahan
Cibinong, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
INDONESIA
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
171931
Class
30

Goods/Services
;Biscuits; Cookies; Cakes; Cereal-based snack foods; Pastries
Flour-based snack foods.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/04/2020

اسم طالب التسجيل:

السيد حسان حيدر بن محمد خير

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

سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Mr. HASSAN HAIDAR SON
OF MHD. KHAIR

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address The Main Market, Jazmatiah, Midan,
Damascus, Syria

السوق الرئيسي ،جزماتيه ،الميدان ،دمشق ،سوريا

قمصية للملكية الفكريةص.ب ٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
١٧١٩٨٧

27/04/2020

Date of

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن ،والشاي ،والكاكاو ،والسكر ،واألرز ،والمستحضرات النشوية لصنع الحلوى ،والتابيوكا،
والساغو )دقيق نشوي( ،والقھوة االصطناعية ،الدقيق )الطحين( ،والمستحضرات المصنوعة
من الحبوب ،والخبز والكعك والفطائروالحلويات العربية واألفرنجية والمثلجة  ،والخميرة
ومسحوق الخبيز ،خالصات للمواد الغذائية ،عدا الخالصات اإليثرية والزيوت العطرية،
والحالوة الطحينة .المثلجات والثلج والبوظة ،مقبّـالت ]توابل[ ،العسل ،ودبس السكر .الملح
والخردل والفلفل والتوابل والخل والصلصة والزعتر .الشوكوال والمغطسات والبسكويت
والحبوب الملبسة بالشوكوال .السكاكر والعلكة والراحة والمصاص والملبس والقضامة
السكرية و المعجنات والكروسان والمعجنات المحشوة بالشوكوال ،اطعمة خفيفة قائمة على
االرز

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171987
Class
30

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, cocoa, rice, starch preparation for
confectionery, tapioca, sago, artificial coffee, flour and
preparations made from cereals, bread, pastry, cakes, pies,
Arab, foreign and iced confectionery, yeast, baking- powder,
Foodstuffs (Essences for—), except etheric essences and
essential oils, halvah, ices, ice and ice cream, Relish
[condiment], honey, treacle, salt, mustard, pepper, condiments,
thyme, vinegar, sauces, chocolate covered, biscuits, chocolate
and cereals coated with chocolate, candy, chewing gum,
Turkish delight, lollipops, fondants [confectionery], Pastries,
Croissants, Pastries Stuffed With Chocolate, rice-based food
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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
١٧١٩٣٣

30/04/2020

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 فاكھة 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
171933
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from
,toffee , caramel ,bonbon ,sweets ,confectionery ,bread ,wheat
soft candies (raha), nuga (sweets) , chocolate, biscuits, ice
cream , honey, molasses, ,sauces ,vinegar ,mustard ,salt ,yeast
),cardamom ,ketchup ,ice ,thyme ,spicesherbs ( mitta
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تاريخ ايداع الطلب:

04/05/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE

ص.ب  ، ٤١١٥الشارقة االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٩٠٧

04/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات
العجين الجاھزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة
من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو
والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام
)اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل
والفشار.

Applicant for
Correspondence

30

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171907
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn.
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Date of

06/05/2020

Applicant Name:

ELShukha Trading Co. for
Import export
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah, west bank , Palestine

:تاريخ ايداع الطلب

م.خ.شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير م

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية

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

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171732
Class
30

 فلسطين،  الضفة الغربية،رام ﷲ

Applicant for
Correspondence
Trademark

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Confectionery, condiments, bread, spices, almond paste,
aniseed, essential preparations for food, artificial coffee, baking
powder, bean meal, chocolate-based beverages, cocoa-based
beverages, coffee-based beverages, tea-based beverages,
biscuits , buns, cake, cheeseburgers [sandwiches], gum*, chips
[cereal products], chocolate, chocolate beverages with milk,
cocoa, cocoa beverages with milk, coffee, coffee beverages
with milk, coffee flavourings, vegetal preparations for use as
coffee substitutes, salt, corn, popcorn (corn seeds), semolina,
ice cream, cream of mayonnaise sauce, edible ices, ferments for
pastes, flavourings, other than essential oils*, flour milling
products, fondants [confectionery], fruit jellies [confectionery],
golden syrup, meat gravies, groats for human food, halvah,
honey, oats, ice cream, iced tea, ketchup [sauce], leaven,
macaroni, mayonnaise, meal, meat pies, molasses for food,
mustard, ribbon vermicelli, nutmegs, pancakes, almond paste,
cake dough, Starchy foods paste, pies, pastries, sauces, pizzas,
potato flour for food, salt for preserving foodstuffs, puddings,
quiches, rice, royal jelly*, rusks, sorbets [ices], soya flour, soya
sauce, spaghetti, starch for food, sugar, tacos, tapioca, tarts,
tea, tea-based beverages, vanilla [flavourings], vegetal
preparations for use as coffee substitutes, vermicelli [noodles],
vinegar, wheat flour, yeast.

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
30

الصنف

١٧١٧٣٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قھوة, مستحضرات عطرية للطعام, يانسون, عجينة لوز,البھارات,خبز,التوابل,الحلويات
 مشروبات أساسھا, مشروبات أساسھا الشوكوالتة, دقيق البقول, مسحوق الخبيز,اصطناعية
برغر جبنة, كيك, كعك, بسكويت, مشروبات أساسھا الشاي, مشروبات أساسھا القھوة,الكاكاو
, , مشروبات شوكوالتة مع حليب, شوكوالتة,[ رقائق ]منتجات حبوب,* علكة,[]ساندويشات
, منكھات للقھوة,مشروبات قھوة مع حليب,قھوة, مشروبات كاكاو مع حليب,كاكاو
،  بوظة,سميد, ,( بوشار )حب الذرة, ذرة, ملح,مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقھوة
منكھات بخالف الزيوت, خمائر للعجين, مثلجات صالحة لألكل,كريمة من صلصة المايونيز
 صلصات مرق, دبس السكر, جلي فواكه، أقراص سكرية,منتجات طحن الدقيق,*العطرية
 كتشاب, شاي مثلج,  بوظة, شوفان, عسل نحل, حالوة طحينية, برغل للطعام البشري,اللحم
 جوزة،المعكرونة الرقيقة, خردل, دبس للطعام, فطائر لحم, دقيق, مايونيز, معكرونة, خميرة,
 صلصات, معجنات,فطائر,عجين أغذية نشوية, عجينة كيك, عجينة لوز،  فطائر محالة,الطيب
, أرز,( كيش )فطيرة كسترد, مھلبية, ملح لحفظ المواد الغذائية,دقيق بطاطا للطعام,بيتزا,
 سباغيتي )معكرونة, صلصة صويا, دقيق صويا,[شراب ]مثلجات, قرشلة,*جلي ملكي
 مشروبات, شاي, تورتات, تابيوكا,( تاكو )تورتيلال ذرة مقلية, سكر, نشا للطعام,(رفيعة
,  خل, شعيرية, مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقھوة, فانيال منكھة,أساسھا الشاي
 خميرة, ,طحين قمح
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Date of

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
American Gourmet L.L.C
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Trolley Square, Suite 20 C, Wilmington,
New Castle, Delaware 19806, United
States of America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171921
Class
30

Goods/Services
baking powder; baking soda [bicarbonate of soda for cooking
purposes] / bicarbonate of soda for cooking purposes [baking
soda]; breadcrumbs; cake frosting [icing]; cake powder; celery
salt; cinnamon [spice]; cloves [spice]; condiments; cooking
salt; corn flour / corn meal / maize flour / maize meal; curry
[spice]; custard; dressings for salad; fruit jellies [confectionery];
garden herbs, preserved [seasonings]; ginger [spice]; golden
syrup; honey; ketchup [sauce]; macaroni; marinades;
mayonnaise; meal / flour; meat tenderizers, for household
purposes; mustard; nutmegs; oat flakes; pasta sauce; pepper;
pesto [sauce]; popcorn; preparations for stiffening whipped
cream; relish [condiment]; rice; sago; sauces [condiments];
seasonings; semolina; soya sauce; spices; sugar; tomato
sauce; turmeric; vanilla [flavoring] [flavouring]; vinegar.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the words (American
Gourmet) as a one set unit if used separately from the mark.

17/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.م.م.أميركان جورميه ذ
امريكا
شركة اجنبية

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

 ديالوير، نيو كاسل، ويلمنجتون، سي٢٠  جناح،ميدان ترولي
 الواليات المتحدة األميركية،١٩٨٠٦
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
30
الصنف
١٧١٩٢١

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 طبقة من، فتات الخبز،[ صوداالخبيز ]بيكربونات الصودا ألغراض الطھو،مسحوق الخبيز
،[ قرفة ]بھار، نكھة الكرفس، مسحوق الكعك،[مادة حلوة منكھة لدھنھا على الكعك ]تثليج
،[ كري ]بھار، دقيق ذرة و طحين الذره الصفراء، ملح الطعام، التوابل،[كبش قرنفل ]بھار
 أعشاب الحدائق المحفوظة )توابل،[ جلي فواكه ]حلويات، توابل السلطة،الكاسترد
، معكرونة،[ كاتشاب ]صلصة، العسل، عسل قصب السكر،[ زنجبيل ]بھار،(ومنكھات
، جوزة الطيب، الخردل، مرققات اللحوم للغايات المنزلية، دقيق الطحين، المايونيز،التتبيالت
، البوشار،( صلصة الريحان )صلصة، الفلفل، صلصة معكرونة الباستا،رقائق شوفان
،[ صلصات ]توابل، الساغو، األرز،[ مقبالت ]توابل،مستحضرات تكثيف القشدة المخفوقة
 نكھات، الكركم،الطماطم/ صلصة البندورة، السكر، البھارات، صلصة الصويا، السميد،التوابل
. الخل،(الفانيال )منكھات

 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات:التنازل
.( كوحدة واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمةAmerican Gourmet)
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تاريخ ايداع الطلب:

19/05/2020

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

لوتس بيكيريز إن .في .
بلجيكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
LOTUS BAKERIES N.V.
Nationality
: BELGIUM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Gentstraat 1 9971 Lembeke Belgium

جنتشترات  ٩٧٧١ ،١ليمبيكي ،بلجيكا
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٨٣

19/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بسكويت ،منتجات المخابز والحلويات؛ معجنات صناعية )مصنعة آليًا(؛ حلويات؛ خبز
الزنجبيل؛ سبيكولوس )البسكويت بالكراميل(؛ كعكة الوفل؛ كعك محلى؛ دھنات أساسھا الكعك
المحلى ،السبيكولوس )البسكويت بالكراميل( ،القھوة و/أو الشوكوالتة.

Applicant for
Correspondence

30

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171783
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Biscuits, bakery and confectionery goods; industrial pastry
;)confectionery; gingerbread; speculoos (caramelized biscuits
waffles; cookies; spreads on the basis of cookies, speculoos
(caramelized biscuits), coffee or chocolate.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/05/2020

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

لوتس بيكيريز إن .في .
بلجيكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
LOTUS BAKERIES N.V.
Nationality
: BELGIUM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Gentstraat 1 9971 Lembeke Belgium

جنتشترات  ٩٧٧١ ،١ليمبيكي ،بلجيكا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٨٢

19/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بسكويت ،منتجات المخابز والحلويات؛ معجنات صناعية )مصنعة آليًا(؛ حلويات؛ خبز
الزنجبيل؛ سبيكولوس )البسكويت بالكراميل(؛ كعكة الوفل؛ كعك محلى؛ دھنات أساسھا الكعك
المحلى ،السبيكولوس )البسكويت بالكراميل( ،القھوة و/أو الشوكوالتة.

Applicant for
Correspondence

30

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171782
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Biscuits, bakery and confectionery goods; industrial pastry
;)confectionery; gingerbread; speculoos (caramelized biscuits
waffles; cookies; spreads on the basis of cookies, speculoos
(caramelized biscuits), coffee or chocolate.
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تاريخ ايداع الطلب:

20/05/2020

اسم طالب التسجيل:

لورينز سناك -وورلد ھولدينغ جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اديلھيدستر ٣٠١٧١ ،٤ / ٥ .ھانوفر ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧١٨٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وجبات خفيفة من الحبوب ،وجبات خفيفة من األرز ،وجبات خفيفة من القمح ،وجبات خفيفة
من الذرة ،المخبوزات ،البسكويت المتبل و المملح ،ألواح الوجبات الخفيفة التي تحتوي على
الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة ]الحلويات[ ،ألواح الحبوب ،ألواح موسلي )مزيج
الحبوب والفواكه غير المخبوز( ،ألواح مغطى بالشوكوالتة ،البسكويت المقرمش ومنتجات
الوجبات الخفيفة المصنوعة من دقيق البطاطس ،الفشار ،البسكويت المالح ،وجبات خفيفة من
البسكويت المملح )بريتزل( ،أصابع البسكويت المملحة ،أصابع الخبز ،البسكويت المملح.

20/05/2020

Date of

Applicant Name:

Lorenz Snack-World
Holding GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171890
Class
30

Trademark

Goods/Services
Cereal snacks; rice snacks; wheat snacks; corn snacks; bakery
goods; savoury biscuits; snack bars containing grains, nuts and
dried fruit [confectionery]; cereal bars; muesli bars; chocolatecoated bars; crackers, snack food products made from potato
;flour; popcorn; salty biscuits; pretzel snacks; salted sticks
bread sticks; salted pretzels.
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تاريخ ايداع الطلب:

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بوبايز لويزيانا كيتشن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Popeyes Louisiana
Kitchen, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, United States of America

 ٥٧٠٧بلو الغون درايف ميامي ،فلوريدا  ٣٣١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٤٧

21/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سندويتشات الدجاج ،سندويتشات المأكوالت البحرية ،األرز ،القھوة ،الشاي ،البسكويت،
الحلويات وبالتحديد الفطائر والمعجنات والدوناتس ،التوابل وبالتحديد منكھات من المخلل
قابلة للدھن ومنكھات للسندويتشات قابلة للدھن ،الخردل ،الكاتشب ،المايونيز ،توابل
وصلصات السلطات والمعدة جميعھا لالستھالك داخل أو خارج المكان

Applicant for
Correspondence

30

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171747
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Chicken sandwiches; seafood sandwiches; rice; coffee; tea
;biscuits; desserts, namely, pies, pastries and doughnuts
;condiments, namely pickle relish and sandwich relish; mustard
ketchup; mayonnaise; salad dressings, all for consumption on
or off the premises.
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تاريخ ايداع الطلب:

21/06/2020

اسم طالب التسجيل:

"شركة ذا مستيكا غم ش.م.م – .الشريك الوحيد"

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

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

“The Mastika Gum CO
”SARL – Single Partner
Nationality
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Allenby Street, Louis Vuitton Building,
2nd Floor, Beirut, Lebanon

شارع ألينبي ،مبنى لوي فيتون ،الطابق الثاني ،بيروت ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٨١١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العلكة والسكاكر.

الصنف

21/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171811
Class
30

Trademark

Goods/Services
Gum and Candies.
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تاريخ ايداع الطلب:

22/06/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ،٤١١٥الشارقة ،االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
30
الصنف
١٧١٧١٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( والعجين
الجاھز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام
)اساسه األعشاب( وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسھا الحبوب والصلصات )صلصات مرق
اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار.

22/06/2020

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 4115, Sharjah, UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171719
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.
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Date of

23/06/2020

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

جونز إكسبورترز سيلون)برايفت (ليمتد ذا كابيتال ماھاراجا. إف. إيه
أورغانيزيشن ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سري النكا,سري النكا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

A.F. JONES EXPORTERS
CEYLON (PRIVATE)
LIMITED and THE
CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED
Nationality
: SRI LANKA,SRI LANKA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.146, Dawson Street, Colombo 2, Sri
Lanka and No.146, Dawson Street,
Colombo 2, Sri Lanka
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
171825
Class
30

. سريالنكا نمبر،٢  كولومبو، داوسون ستريت،١٤٦ .نمبر
 سريالنكا،٢  كولومبو، داوسون ستريت،١٤٦

Goods/Services
Beverages (Tea-based –); Chicory [coffee substitute]; Cinnamon
[spice]; Cloves [spice]; Coffee; Coffee (Artificial –); Coffee
beverages with milk; Coffee flavorings [flavourings]; Coffee
substitutes (Vegetal preparations for use as –); Coffee
(Unroasted –); Coffee-based beverages; Condiments; Curry
[spice]; Garden herbs, preserved (seasonings); Ginger [spice];
Iced tea; Sauces [condiments]; Spices; Tea; Tea (Iced –); Teabased beverages; Vegetal preparations for use as coffee
substitutes.

١١١٨٤ -٨٤١١٥٣ ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، ٥٩  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
30

الصنف

١٧١٨٢٥

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات أساسھا الشاي؛ الھندبا البرية ]بدائل للقھوة[؛ قرفة ]توابل[؛ قرنفل ]توابل[؛ قھوة؛
قھوة صناعية؛ مشروبات قھوة بالحليب؛ مكسبات نكھة للقھوة ]منكھات[؛ مستحضرات نباتية
لالستخدام كبدائل للقھوة؛ قھوة غير محمصة؛ مشروبات أساسھا القھوة؛ بھارات؛ كاري
 محفوظة )متبلة)؛ زنجبيل ]توابل[؛ شاي مثلج؛ صلصات،]توابل[؛ أعشاب الحدائق
]بھارات[؛ توابل؛ شاي؛ شاي مثلج؛ مشروبات أساسھا الشاي؛ مستحضرات نباتية لالستخدام
.كبدائل للقھوة
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سعدي اخوان للتجارة والتموين

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

saadi brothers company
for trading and supply
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :King Hussien street,blgo 20,
P.O.Box: 622, 11185

الشارع وسط البلد شارع البلد شارع الملك حسين عماره/المدينة
١١١٨٥ ,٦٢٢:ب. ص، ٢٠

Applicant for
P.O.Box 850776 -11185 sity/street Abo
Correspondence
Sufyan street, Shemisani , Bldg1
Trademark
171847
Class
30

الشارع الشميساني شارع/ المدينة١١١٨٥ -٨٥٠٧٧٦ ب.ص
١ ابو سفيان مبنى رقم
30
الصنف
١٧١٨٤٧

Goods/Services
thyme
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owmers the exclusive right to use the common word separately
from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الزعتر
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامه:التنازل
والوصفية
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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
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
١٧١٨٢٧

06/07/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين و المنتجات المصنوعة 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
171827
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from
,toffee ,caramel ,bonbon ,sweets ,confectionery ,bread ,wheat
soft candies (raha), nuga (sweets) , chocolate, biscuits, ice
cream , honey, molasses, ,sauces ,vinegar ,mustard ,salt ,yeast
,cardamom ,ketchup ,ice ,thyme ,spices (mitta )herbs
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تاريخ ايداع الطلب:

08/07/2020

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

فيت سبو غلوبال ليمتد
بلغاريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
FIT SPO GLOBAL LTD
Nationality
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
;Applicant Address 176, Vasil Aprilov Blvd.; 4000 Plovdiv
BULGARIA

 ،١٧٦فاسيل أبريلوف بوليفارد؛  ٤٠٠٠بلوفديف؛ بلغاريا

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٢٠١٨

الصنف

08/07/2020

Date of

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب وتحديدا ؛ األطعمة الخفيفة المحضرة من
الحبوب  ،بما في ذلك ألواح الطاقة المحتوية على الحبوب والبسكويت لالستھالك البشري
المكون من الحبوب والقوالب المصنوعة من الحبوب  ،حبوب اإلفطار  ،المعجنات والحلويات؛
الفطائر والوجبات الخفيفة التي تحتوي على المكسرات ]حلويات[؛ ألواح الشوكوالتة بالحليب؛
قوالب البروتين الخفيفة من الحبوب؛ قوالب الحبوب عالية البروتين؛ ألواح طعام جاھزة لألكل
من الشوكوالتة؛ ألواح الوجبات الخفيفة التي تحتوي على خليط من الحبوب والمكسرات
والفواكه المجففة ]حلويات[؛ منتجات الحبوب على شكل قوالب؛ القوالب التي أساسھا القمح؛
قوالب الشوفان المخبوزة

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172018
Class
30

Trademark

Goods/Services
Flour and preparations made from cereals, namely cereal based
prepared snack foods, including cereal based energy bars,
biscuits for human consumption made from cereals, and cereal;based bars; breakfast cereals; pastry and confectionery
waffles, snack bars containing nuts [confectionery]; milk
chocolate bars; protein cereal snack bars; high-protein cereal
bars; chocolate-based ready-to-eat food bars; snack bars
containing a mixture of grains, nuts and dried fruit
[confectionery]; cereal products in bar form; bars based on
wheat; baked oat bars.
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الوحدة ،المنطقة الصناعية رقم  ١ص.ب ،٤١١٥
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
30
الصنف
١٧١٨٠٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة(
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( والعجين
الجاھز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقھوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقھوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبھارات وشراب اساسه الطعام
)اساسه األعشاب( وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسھا الحبوب والصلصات )صلصات مرق
اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار.

09/07/2020

Date of

Applicant Name:

International Foodstuffs
Co. LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1
P.O.BOX 4115 Sharjah United Arab
Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171802
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

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
١٧١٨٣٧

12/07/2020

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
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون االلوان االحمر واالبيض والذھبي
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

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
171837
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
sa ,vinegaruces, spices, thyme, ice, ketchup, cardamom, )herbs
(mitta
Special condition: The registration of this trademark should be
in red, white , gold colors according to the print filed with the
application.
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تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

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
١٧١٨٣٨

12/07/2020

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
اشتراطات خاصة :ان تسجيل العالمة يجب ان يكون بااللوان االحمر  ،االصفر  ،الذھبي ،
االسود  ،االبيض  ،االخضر الغامق ،الرمادي الفاتح والغامق

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
171838
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from
cereals and ,bread ,wheatconfectionery , sweets, bonbon,
)caramel , toffee , soft candies ,chocolate , (sweets)nuga ,(raha
,molasses ,honey ,ice cream ,biscuitsyeast, salt, mustard,
vinegar, sauces, spices, thyme, ice, ketchup, cardamom, )herbs
(mitta
Special condition: Claiming red, yellow, gold, black, white , dark
green, light and dark grey
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تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

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
١٧١٨٤٠

12/07/2020

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
اشتراطات خاصة :مع ادعاء االلوان االحمر  ،االصفر  ،الذھبي  ،االبيض  ،االخضر الغامق،
الرمادي الفاتح

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
171840
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 ,egarvin )herbs
(mitta
Special condition: Claiming red, yellow, gold, white , dark
green, light grey
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تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

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
١٧١٨٣٩

12/07/2020

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
اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون االلوان االحمر واالبيض والذھبي
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

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
171839
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from
cereals and ,bread ,wheatconfectionery , sweets, bonbon,
)caramel , toffee , soft candies ,chocolate , (sweets) nuga ,(raha
,molasses ,honey ,ice cream ,biscuitsyeast, salt, mustard,
vinegar, sauces, spices, thyme, ice, ketchup, cardamom, )herbs
(mitta
Special condition: The registration of this trademark should be
in red, white , gold colors according to the print filed with the
application
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تاريخ ايداع الطلب:

13/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ايھاب محمد احمد ھبھوب

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١١٧١

اعالن الجريدة الرسمية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس الذره,البسكويت

Applicant Name:

ehab mohammad ahmad
habhoup
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street aqaba/al shamiya, P.O.Box:
710436, 11171

العقبة/الشامية  ،ص.ب,٧١٠٤٣٦:

ص.ب  ١١١٧١ -٧١٠٤٣٦المدينة/الشارع
العقبة/الشامية
الصنف
١٧١٨٣٦

13/07/2020

Date of

30

Applicant for
P.O.Box 710436 -11171 city/street
Correspondence
aqaba/al shamiya
Trademark
171836
Class
30

Goods/Services
corn chips,Biscuit
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Date of

20/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ghaith Awamleh and
partner Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Jordan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171916
Class
30

Goods/Services
Cookies, Sweets, Cakes, Donuts (Doughnut), Chocolates.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Bakers) if used
separately from the Mark.

20/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غيث العوامله وشريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

،  االردن- عمان
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
30
الصنف
١٧١٩١٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
(البسكويت المحلى )الكوكيز( والحلويات والكعك والدونات )الكعك المحلى المقلي
.والشوكوالتة
(Bakers)  ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.إذا وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

18/08/2020

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

شركة حلومي الغذائية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Haloumi AL Ghethaaya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Jordan ,Amman,ALQastal,AL
shahen AL jAWI street, P.O.Box: 2, 16010

المدينة/الشارع األردن ،عمان،القسطل ،شارع الشحن الجوي
 ،ص.ب١٦٠١٠ ,٢:
ص.ب  ٢ -١٦٠١٠المدينة/الشارع
عمان،الجيزة،شارع الشحن الجوي
١٧١٩٦٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعكرونة ودقيق الطحين والدقيق ودقيق الذرة ودقيق الشعير وطحين القمح
ونشا الطعام وخمائر للعجين والخميرة ومالتوز ومعكرونة النودلز وشعيرية
رقيقة ودقيق البطاطس وشعيرية )نودلز( ودقيق الشوفان ومستخلصات
الشعير للطعام ومسحوق الخبيز ومسحوق الخبيز )بيكربونات الصودا
ألغراض الطھو( والوجبات الجاھزة التي أساسھا المعكرونة والعجين
وعجين المعجنات.

18/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

الصنف

30

P.O.Box 16010 -2 city/street:Jordan
,Amman,ALQastal,AL shahen AL jAWI
street
171963
Class
30

Trademark

Goods/Services
Pasta, meal, flour, corn flour, barely meal, wheat flour,
starch for food, ferments for pastes, yeast, macaroni,
maltose, noodles, ribbon vermicelli, potato flour, vermicelli
(noodles), oatmeal, malt extract for food, baking powder,
baking soda (bicarbonate of soda for cooking purposes),
noodle-based prepared meals, dough and pastry dough.

201

تاريخ ايداع الطلب:

18/08/2020

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

شركة حلومي الغذائية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Haloumi AL Ghethaaya
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Jordan ,Amman,ALQastal,AL
shahen AL jAWI street, P.O.Box: 2, 16010

المدينة/الشارع األردن ،عمان،القسطل ،شارع الشحن الجوي
 ،ص.ب١٦٠١٠ ,٢:
ص.ب  ٢ -١٦٠١٠المدينة/الشارع
عمان،الجيزة،شارع الشحن الجوي
١٧١٩٦٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعكرونة ودقيق الطحين والدقيق ودقيق الذرة ودقيق الشعير وطحين القمح
ونشا الطعام وخمائر للعجين والخميرة ومالتوز ومعكرونة النودلز وشعيرية
رقيقة ودقيق البطاطس وشعيرية )نودلز( ودقيق الشوفان ومستخلصات
الشعير للطعام ومسحوق الخبيز ومسحوق الخبيز )بيكربونات الصودا
ألغراض الطھو( والوجبات الجاھزة التي أساسھا المعكرونة والعجين
وعجين المعجنات.

18/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

الصنف

30

P.O.Box 16010 -2 city/street:Jordan
,Amman,ALQastal,AL shahen AL jAWI
street
171964
Class
30

Trademark

Goods/Services
Pasta, meal, flour, corn flour, barely meal, wheat flour,
starch for food, ferments for pastes, yeast, macaroni,
maltose, noodles, ribbon vermicelli, potato flour, vermicelli
(noodles), oatmeal, malt extract for food, baking powder,
baking soda (bicarbonate of soda for cooking purposes),
noodle-based prepared meals, dough and pastry dough.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

عبدﷲ فؤاد محمد سرحان

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٥١٢

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

abdallah fouad
mohammad sarhan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/ down town , P.O.Box:
29, 11512

عمان/وسط البلد/سوق البلد  ،ص.ب,٢٩:

ص.ب  ١١٥١٢ -٢٩المدينة/الشارع
البلد
١٧١٩٣٥

26/08/2020

Date of

عمان/وسط البلد/سوق
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دقيق البندق ,مكسرات مغطاة بالشوكوالتة ,مكسرات برازيلية مغطاة بالشوكوالتة,مكسرات
مكاديميا مغطاة بالشوكوالتة ,مكسرات برازيلية مغطاة بالشوكوالتة ,مكسرات مكاديميا مغطاة
بالشوكوالتة ,مكسرات مغطاة بالشوكوالتة ,مكسرات مغطاة بالشوكوالتة,شوكوالتة تحتوي
على مكسرات ,صلصات تحتوي على مكسرات ,صلصات منكھة بالمكسرات ,صلصات بنكھة
المكسرات ,دھن أساسھا الشوكوالتة يحتوي أيضا على المكسرات

30

Applicant for
P.O.Box 29 -11512 city/street amman/
Correspondence
down town
Trademark
171935
Class
30

Goods/Services
Nut flours,chocolate coated nuts,chocolate coated brazil
nuts,chocolated coated macadamia nuts,chocolate covered
brazil nuts,chocolate covered macadamia nuts,chocolate
covered nuts,chocolate covered nuts,chocolate spreads
containing nuts,sauces containing nuts,sauces flavored with
nuts,sauces flavoured with nuits,chocolate based spread also
containing nuts
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

baha al deen bostangi and
his partner co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address , Amman- Almowaqer P.O.Box: 520, 11118

Applicant for
, Amman- Almowaqer P.O.Box: 520, 11118
Correspondence
Trademark
171873
Class
30
30

Goods/Services
halvah

الصنف

27/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بھاء الدين البستنجي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
١١١١٨ ,٥٢٠:ب. ص،الموقر- عمان

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

١١١١٨ ,٥٢٠:ب. ص،الموقر- عمان

عنوان التبليغ

١٧١٨٧٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حالوة طحينيه
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Date of

09/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Matahen AL Mahata AL J
adeeda
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jordan,Amman,AL Mahata ,AL Jesh
street,Building NO.(1), P.O.Box: 4104,
11131
Applicant for
P.O.Box 4104 -11131 Jordan,Amman,AL
Correspondence
Mahata ,AL Jesh street,Building NO.(1)
Trademark
171965
Class
30

Goods/Services
Meal, flour, wheat flour, ferments for pastes, leaven, bread,
maltose, pastries, bread rolls, potato flour, semolina, baking
powder, baking soda (bicarbonate of soda for cooking
Purposes), bicarbonate of soda for cooking purposes (baking
Soda), dough and pastry dough.

09/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مطاحن المحطة الجديدة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، (١) شارع الجيش بناية رقم، المحطة،عمان،االردن
١١١٣١ ,٤١٠٤:ب.ص
شارع الجيش، المحطة،عمان، االردن١١١٣١ -٤١٠٤ ب.ص
(١) بناية رقم
30
الصنف
١٧١٩٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دقيق الطحين والدقيق ودقيق ذرة وطحين القمح وخمائر للعجين والخميرة
والخبز ومالتوز والمعجنات ولفائف الخبز ودقيق البطاطس والسميد
(ومسحوق الخبيز ومسحوق الخبيز )بيكربونات الصودا ألغراض الطھو
وبيكريونات الصودا ألغراض الطھو )صودا الخبيز( والعجين وعجين المعجنات
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Date of

09/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Matahen AL Mahata AL J
adeeda
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jordan,Amman,AL Mahata ,AL Jesh
street,Building NO.(1), P.O.Box: 4104,
11131
Applicant for
P.O.Box 4104 -11131 Jordan,Amman,AL
Correspondence
Mahata ,AL Jesh street,Building NO.(1)
Trademark
171966
Class
30

Goods/Services
Meal, flour, corn flour, barely meal, wheat flour, starch for food,
ferments for pastes, leaven, bread, maltose, pastries, bread
rolls, potato flour, oatmeal, malt extract for food,baking powder,
baking soda (bicarbonate of soda for cooking purposes),
bicarbonate of soda for cooking purposes (baking soda), dough
and pastry dough.

09/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مطاحن المحطة الجديدة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، (١) شارع الجيش بناية رقم، المحطة،عمان،االردن
١١١٣١ ,٤١٠٤:ب.ص
شارع الجيش، المحطة،عمان، االردن١١١٣١ -٤١٠٤ ب.ص
(١) بناية رقم
30
الصنف
١٧١٩٦٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دقيق الطحين والدقيق ودقيق ذرة ودقيق الشعير وطحين القمح ونشا الطعام وخمائر للعجين
والخميرة والخبز ومالتوز والمعجنات ولفائف الخبز ودقيق البطاطس ودقيق الشوفان
ومستخلصات الشعير للطعام ومسحوق الخبيز ومسحوق الخبيز )بيكربونات الصودا أغراض
.الطھو( وبيكربونات الصودا ألغراض الطھو )صودا الخبيز( والعجين وعجين المعجنات
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تاريخ ايداع الطلب:

14/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سنبلة الوطن التجارية

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

14/09/2020

Date of

عمان -ابو نصير  -شارع ابو نصير  ،ص.ب,٥٤٠٩٦٥:
١١٩٣٧

Sunbulat AL Watan
Trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Abu Nusair-Abu Nusair , P.O.Box:
540965, 11937

ص.ب  ١١٩٣٧ -٥٤٠٩٦٥عمان -ابو نصير  -شارع ابو
نصير
الصنف
١٧١٩٥٢

Applicant for
P.O.Box 540965 -11937 Amman-Abu
Correspondence
Nusair-Abu Nusair
Trademark
171952
Class
30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االرز

Applicant Name:

30

Goods/Services
Rice
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تاريخ ايداع الطلب:

20/09/2020

اسم طالب التسجيل:

عامر محمد سعد العبود

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

االردن
مؤسسة فردية
البلقاء/الصبيحي  ،ص.ب١١٨٢٠ ,٤٢٠:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٨٢٠ -٤٢٠البلقاء/الصبيحي

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٧٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة

اعالن الجريدة الرسمية

20/09/2020

Date of

Applicant Name:

amer mohammad saed al
abood
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address al palqa/al sbihi, P.O.Box: 420, 11820

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 al palqa/al sbihi
Correspondence
Trademark
171974
Class
30

Goods/Services
coffee
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Date of

21/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL- Serb Trading and
Distribution Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/khalda , P.O.Box: 38244, 11593

Applicant for
P.O.Box 38244 -11593 amman/khalda
Correspondence
Trademark
171781
Class
30

Goods/Services
coffee,tea,cocoa,suger, rice, sweets, candies,
honet,treacle,baking powder, salt, vinger, condiments,spices,
biscuits corn chips, semolina ,halawa
,vanilla,yeast,chocolate,ice cream,pastries, cereal preperation
and cake

30

الصنف

21/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة السرب للتجارة والتوزيع

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٥٩٣ ,٣٨٢٤٤:ب. ص، خلدا/ عمان

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

خلدا/  عمان١١٥٩٣ -٣٨٢٤٤ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٧٨١

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مسحوق,الدبس,العسل,السكاكر,الحلويات,االرز,السكر,الكاكاو,الشاي,القھوة
حالوة,سميد,شيبس الذره,البھارات البسكويت,التوابل,الخل,الملح,الخبيز
مستحضرات الحبوب والكعك,المعجنات,البوظه,شوكوالته,خميره,فانيال,طحينيه
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تاريخ ايداع الطلب:

07/10/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد جھاد رمزي محمد كمال نعناعه

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

)(Moh'd Jehad) R.(M.K
Nanah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman- Macca St. close to al-kilo circle,
P.O.Box: 923444, 11192

عمان -شارع مكة -قرب دار الكيلو  ،ص.ب,٩٢٣٤٤٤:
١١١٩٢
ص.ب  ١١١٩٢ -٩٢٣٤٤٤عمان -الشميساني -شارع الثقافة
١٧١٩٩٢

07/10/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طبقة من مادة حلوة منكھة لدھنھا على الكعك تثليج  ,منكھات الطعام ،عدا عن الزيوت
العطرية ,خمائر للعجين ,مشروبات شوكوالتة مع حليب ,الكاكاو ,مسحوق الكعك

30

Applicant for
P.O.Box 923444 -11192 AmmanCorrespondence
Shmesani- Thaqafa st.
Trademark
171992
Class
30

Goods/Services
cake frosting icing , food flavorings, other than essential oils,
ferments for pastes, chocolate beverages with milk, cocoa, cake
powder
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Date of

06/05/2020

Applicant Name:

ELShukha Trading Co. for
Import export
Nationality
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ramallah, west bank , Palestine

:تاريخ ايداع الطلب

م.خ.شركة الشقحة التجارية لالستيراد والتصدير م

:اسم طالب التسجيل

فلسطين
شركة اجنبية

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

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171733
Class
31

 فلسطين،  الضفة الغربية،رام ﷲ

Applicant for
Correspondence
Trademark

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Almonds [fruits], bagasses of cane [raw material], barley, beans,
fresh, algarovilla fruits, beet, berries, fruit, fresh, bran, shrubs,
oil cake, cereal seeds, unprocessed, chestnuts, fresh, chicory
roots, chicory [salads], citrus fruit, cocoa beans, raw, coconut
shell, coconuts, kola nuts, pine cones, cucumbers, fresh,
preparations for egg laying poultry, fish, live, flower bulbs, fruit
residue [marc], seed germ for botanical purposes, grains
[cereals], grains [seeds], grapes, fresh, hazelnuts, cola nuts,
lemons, lentils, fresh, lettuce, algarovilla fruits, maize, marrows,
mushrooms, fresh, nettles, nuts [fruits], oats, oil cake, olives,
fresh, onions, fresh, oranges, peanuts [fruits], peas, fresh,
peppers [plants], plant seeds, potatoes, fresh, sesame, coconut
shell, spinach, fresh, squashes, sugarcane, vegetables, fresh,
wheat,

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
31

الصنف

١٧١٧٣٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  توت, شمندر, ثمار الخروب, بقول طازجة, شعير,[ ثفل قصب السكر ]مادة خام,[لوز ]ثمر
 جذور, كستنة طازجة, بذور حبوب غير معالجة, ثفل الزيت, شجيرات, نخالة,فواكه طازجة
 جوز, قشور جوز الھند, حبوب كاكاو خام, حمضيات,[ ھندبا برية ]للسلطة,الھندبا البرية
 أسماك, مستحضرات للدواجن التي تبيض, خيار طازج, مخاريط صنوبر, جوز الكولة,الھند
,[ غِالل ]حبوب, جنين البذرة لألغراض النباتية, بقايا ]ثفل[ الفواكه, بصيالت زھور,حية
 ذرة, ثمار الخروب, خس, عدس طازج, ليمون, جوز الكولة, بُندق, ِعنب طازج,[غِالل ]بذور
, برتقال, بصل طازج, زيتون طازج, ثفل الزيت, شوفان, قرّ اص, فطر طازج, كوسا,صفراء
, سمسم, بطاطا طازجة, بذور نباتات,[ فلفل ]نبات, بازالء طازجة,[ فول سوداني ]ثمر,برتقال
, قمح, خضروات طازجة, قصب سكر, قرع, سبانخ طازج,قشور جوز الھند
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تاريخ ايداع الطلب:

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

بالنتاس دي نافارا ،اس.اي).بالناسا(

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

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كاريتيرا سان ادريان كي ام  ٣١٥١٤ ،١فالتيرا )نافارا(.
اسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
31
الصنف
١٧١٧٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
نباتات الفراولة
ان تسجيل ھذه العالمة محدده باأللوان األزرق ،األحمر ،األحمر الفاتح ،الزھري ،األخضر
ودرجاته واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

07/07/2020
Plantas De Navarra, S.A.
)(Planasa

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carretera San Adrian Km1, 31514 Valtierra
(NAVARRA). SPAIN
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171795
Class
31

Trademark

Goods/Services
Plants of strawberry
Claiming blue, red, light red, pink, green and its shades and
white as per the specimen filed at the Trademark Office
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HELL, Energy
Magyarorsz?g Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1075 Budapest, K?roly krt. 1, Hungary.

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي

:اسم طالب التسجيل

ھنغاريا
شركة اجنبية

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

. ھنغاريا،١ . كارولي كرت، بودابست١٠٧٥

Taha Intellectual property P.O.Box 11821  مجمع، الصويفية٤٦٩٢ -١١٨٢١ ب.طه للملكية الفكريةص
4692 Sweifieh, Al Bayyenh Complex,
٣٠٧  مكتب رقم،البينة
Office No.307
171962
Class
32
32
الصنف
١٧١٩٦٢

Goods/Services
Non-alcoholic beverages flavoured with tea; Fruit-flavoured
beverages; Nutritionally fortified beverages; Essences for
making beverages; Flavoured waters; Aerated water; Mineral
water [beverages]; Waters [beverages]; Fruit juice beverages;
Isotonic beverages; Energy drinks; Vegetable juices
[beverages]; Soft drinks; Fruit-based soft drinks flavoured with
tea; Non-alcoholic soda beverages flavoured with tea.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات غير كحولية من ّكھة بنكھة الشاي؛ مشروبات بنكھة الفاكھة؛ مشروبات مدعمة
مغذية؛ خالصات لتحضير المشروبات؛ مياه منكھة؛ مياه غازية؛ مياه معدنية ]مشروبات[؛
مياه ]مشروبات[؛ مشروبات عصير فواكه؛ مشروبات تواترية؛ مشروبات الطاقة؛ عصائر
الخضروات ]مشروبات[؛ مشروبات غير كحولية؛ مشروبات غير كحولية أساسھا الفواكه
.منكھة بنكھة الشاي؛ مشروبات صودا غير كحولية منكھة بنكھة الشاي
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HELL, Energy
Magyarorszag Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1075 Budapest, Karoly krt. 1, Hungary.

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي

:اسم طالب التسجيل

ھنغاريا
شركة اجنبية

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

. ھنغاريا،١ . كارولي كرت، بودابست١٠٧٥

Taha Intellectual property P.O.Box 11821  مجمع، الصويفية٤٦٩٢ -١١٨٢١ ب.طه للملكية الفكريةص
4692 Sweifieh, Al Bayyenh Complex,
٣٠٧  مكتب رقم،البينة
Office No.307
171978
Class
32
32
الصنف
١٧١٩٧٨

Goods/Services
Non-alcoholic beverages flavoured with tea; Fruit-flavoured
beverages; Nutritionally fortified beverages; Essences for
making beverages; Flavoured waters; Aerated water; Mineral
water [beverages]; Waters [beverages]; Fruit juice beverages;
Isotonic beverages; Energy drinks; Vegetable juices
[beverages]; Soft drinks; Fruit-based soft drinks flavoured with
tea; Non-alcoholic soda beverages flavoured with tea.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات غير كحولية من ّكھة بنكھة الشاي؛ مشروبات بنكھة الفاكھة؛ مشروبات مدعمة
مغذية؛ خالصات لتحضير المشروبات؛ مياه منكھة؛ مياه غازية؛ مياه معدنية ]مشروبات[؛
مياه ]مشروبات[؛ مشروبات عصير فواكه؛ مشروبات تواترية؛ مشروبات الطاقة؛ عصائر
الخضروات ]مشروبات[؛ مشروبات غير كحولية؛ مشروبات غير كحولية أساسھا الفواكه
.منكھة بنكھة الشاي؛ مشروبات صودا غير كحولية منكھة بنكھة الشاي
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HELL, Energy
Magyarorszag Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1075 Budapest, Karoly krt. 1, Hungary.

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي

:اسم طالب التسجيل

ھنغاريا
شركة اجنبية

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

. ھنغاريا،١ . كارولي كرت، بودابست١٠٧٥

Taha Intellectual property P.O.Box 11821  مجمع، الصويفية٤٦٩٢ -١١٨٢١ ب.طه للملكية الفكريةص
4692 Sweifieh, Al Bayyenh Complex,
٣٠٧  مكتب رقم،البينة
Office No.307
171968
Class
32
32
الصنف
١٧١٩٦٨

Goods/Services
Non-alcoholic beverages flavoured with tea; Fruit-flavoured
beverages; Nutritionally fortified beverages; Essences for
making beverages; Flavoured waters; Aerated water; Mineral
water [beverages]; Waters [beverages]; Fruit juice beverages;
Isotonic beverages; Energy drinks; Vegetable juices
[beverages]; Soft drinks; Fruit-based soft drinks flavoured with
tea; Non-alcoholic soda beverages flavoured with tea.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات غير كحولية من ّكھة بنكھة الشاي؛ مشروبات بنكھة الفاكھة؛ مشروبات مدعمة
مغذية؛ خالصات لتحضير المشروبات؛ مياه منكھة؛ مياه غازية؛ مياه معدنية ]مشروبات[؛
مياه ]مشروبات[؛ مشروبات عصير فواكه؛ مشروبات تواترية؛ مشروبات الطاقة؛ عصائر
الخضروات ]مشروبات[؛ مشروبات غير كحولية؛ مشروبات غير كحولية أساسھا الفواكه
.منكھة بنكھة الشاي؛ مشروبات صودا غير كحولية منكھة بنكھة الشاي
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

HELL, Energy
Magyarorszag Kft.
Nationality
: HUNGARY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1075 Budapest, Karoly krt. 1, Hungary.

Applicant for
Correspondence
Trademark

12/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيل انيرجي ماغيارورزاك كي اف تي

:اسم طالب التسجيل

ھنغاريا
شركة اجنبية

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

. ھنغاريا،١ . كارولي كرت، بودابست١٠٧٥

Taha Intellectual property P.O.Box 11821  مجمع، الصويفية٤٦٩٢ -١١٨٢١ ب.طه للملكية الفكريةص
4692 Sweifieh, Al Bayyenh Complex,
٣٠٧  مكتب رقم،البينة
Office No.307
171971
Class
32
32
الصنف
١٧١٩٧١

Goods/Services
Non-alcoholic beverages flavoured with tea; Fruit-flavoured
beverages; Nutritionally fortified beverages; Essences for
making beverages; Flavoured waters; Aerated water; Mineral
water [beverages]; Waters [beverages]; Fruit juice beverages;
Isotonic beverages; Energy drinks; Vegetable juices
[beverages]; Soft drinks; Fruit-based soft drinks flavoured with
tea; Non-alcoholic soda beverages flavoured with tea.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات غير كحولية من ّكھة بنكھة الشاي؛ مشروبات بنكھة الفاكھة؛ مشروبات مدعمة
مغذية؛ خالصات لتحضير المشروبات؛ مياه منكھة؛ مياه غازية؛ مياه معدنية ]مشروبات[؛
مياه ]مشروبات[؛ مشروبات عصير فواكه؛ مشروبات تواترية؛ مشروبات الطاقة؛ عصائر
الخضروات ]مشروبات[؛ مشروبات غير كحولية؛ مشروبات غير كحولية أساسھا الفواكه
.منكھة بنكھة الشاي؛ مشروبات صودا غير كحولية منكھة بنكھة الشاي
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

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

غرين كوال ليمتد
قبرص
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ستراتي ميريفيلي  ،٥ستروفولوس  ،٢٠٤٦نيقوسيا ،قبرص

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
32
الصنف
١٧١٨٩٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات الخفيفة )غير الكحولية( الغازية وغير الغازية وماء الصودا وماء التونيك
)تواتري/منشط( ومشروبات غازية )غير كحولية( ومشروبات غازية أساسھا الكوال
ومشروبات غير كحولية بنكھة الفاكھة.
اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االخضر واالسود.
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )(Green
إذا وردت بمعزل عن العالمة.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:
GREEN COLA LTD
Nationality
: CYPRUS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, Nicosia,
Cyprus
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171893
Class
32

Trademark

Goods/Services
Carbonated and non-carbonated soft drinks, soda water, tonic
water, soft drinks, cola-based soft drinks and fruit flavored soft
drinks.
Special condition: Claiming green and black colors.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Green) if used
separately from the Mark.
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Date of

31/05/2020

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عناد عماد فيليب حداد
االردن
مؤسسة فردية
١١٥١٢ ,١٦٥:ب. ص،  المقابلين/ الشارع عمان/المدينة

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

 المقابلين/ الشارع عمان/ المدينة١١٥١٢ -١٦٥ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
enad emad filib hadad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/ street amman/al moqableen ,
P.O.Box: 165, 11512
Applicant for
P.O.Box 165 -11512 city/ street amman/al
Correspondence
moqableen
Trademark
171716
Class
32
32

Goods/Services
carbonated water with different falvors
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words (MR
SODA)if used separately from the mark

الصنف

١٧١٧١٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مياه غازية بنكھات مختلفة
MR )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
( بمعزل عن العالمهSODA
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

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

عناد عماد فيليب حداد
االردن
مؤسسة فردية
المدينة /الشارع
١١٥١٢

اعالن الجريدة الرسمية

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٥١٢ -١٦٥المدينة /الشارع

رقم العالمة التجارية

١٧١٧١٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروب شاي بارد بنكھات مختلفة

Applicant Name:
enad emad filib hadad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address cityt/street amman/al moqableen,
P.O.Box: 165, 11512

عمان /المقابلين  ،ص.ب,١٦٥:

عمان /المقابلين

31/05/2020

Date of

32

Applicant for
P.O.Box 165 -11512 cityt/street
Correspondence
amman/al moqableen
Trademark
171715
Class
32

Goods/Services
ice tea with different falvors
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Date of

02/06/2020

02/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االصناف المتقدمة للتسويق والوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

advanced brandes of
marketing &commercial
agencies co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/ street amman/marka al shamaliya,
P.O.Box: 941425, 11194
Applicant for
P.O.Box 941425 -11194 city/ street
Correspondence
amman/marka al shamaliya
Trademark
171793
Class
32

Goods/Services
.arrated water, fruit juices, fruit drink, mineral water,powder
drink,sodaater,energy drinks not al kohol drinks
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (Super Hadad)if used separately from the
mark

,٩٤١٤٢٥:ب. ص،  ماركا الشمالية/ الشارع عمان/المدينة
١١١٩٤
 ماركا/ الشارع عمان/ المدينة١١١٩٤ -٩٤١٤٢٥ ب.ص
الشمالية
32
الصنف
١٧١٧٩٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, ماء الصودا, مسحوق الشراب, مياه معدنيه, شراب فواكه, عصائر فواكه,مياه غازيه
مشروبات غير كحوليه,مشروب الطاقه
Super )  ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة: :التنازل
( بمعزل عن العالمهHadad
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تاريخ ايداع الطلب:

08/07/2020

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

فيت سبو غلوبال ليمتد
بلغاريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
FIT SPO GLOBAL LTD
Nationality
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
;Applicant Address 176, Vasil Aprilov Blvd.; 4000 Plovdiv
BULGARIA

 ،١٧٦فاسيل أبريلوف بوليفارد؛  ٤٠٠٠بلوفديف؛ بلغاريا

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب ١١١٨٤ -٨٤١١٥٣
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، ٥٩
الطابق االرضي
١٧٢٠٢٠

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه المعدنية والغازية والمشروبات أخرى غير الكحولية؛ مشروبات الفاكھة وعصائر
الفاكھة؛ عصائر ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات؛ مشروبات الطاقة؛ مشروبات الطاقة
]ليست لألغراض الطبية[؛ مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين.

08/07/2020

Date of

32

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172020
Class
32

Trademark

Goods/Services
;Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages
fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages; energy drinks; energy drinks [not for
medical purposes]; energy drinks containing caffeine.
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تاريخ ايداع الطلب:

29/01/2019

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

شركة خليل حداد وأوالده /مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٩٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

29/01/2019

Date of

Name Applicant:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area, P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171996
Class
33

Goods/Services
Alcoholic Drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

30/09/2019

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

سازيراك براندز ،ال ال سي.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ١٠١٠١لين ستيشن رود سويت  ،٤٠٠لويسفيل ،كنتاكي
 ،٤٠٢٢٣الواليات المتحدة االمريكية

30/09/2019

Name Applicant:
Sazerac Brands, LLC
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10101 Linn Station Road, Suite 400
Louisville Kentucky 40223 United States
of America

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
171739
Class
33
33
الصنف
١٧١٧٣٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات كحولية ،فيما عدا البيرة )شراب الشعير(؛ مشروبات روحية ومشروب الليكيور
الكحولي؛ مشروبات روحية مقطرة؛ مشروبات مقطرة؛ مشروبات مھضمة ]مشروب الليكيور
الكحولي ومشروبات روحية[؛ ويسكي؛ ويسكي مخلوط؛ ويسكي بوربون؛ مشروب ليكيور
كحولي أساسه ويسكي؛ ويسكي منكه؛ بوربون منكه؛ كوكتيالت؛ مشروبات كحولية مخلوطة
مسبقاً ،فيما عدا تلك التي أساسھا البيرة )شراب الشعير(.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Alcoholic beverages (except beers); spirits and liquors; distilled
;]spirits; distilled beverages; digesters [liqueurs and spirits
whiskey [whisky]; blended whiskey; bourbon whiskey; whiskey
;based liqueurs; flavoured whiskey; flavoured bourbon
cocktails; pre-mixed alcoholic beverages, other than beerbased.
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧٢٠٠٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172000
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧٢٠٠٦

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172006
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٩١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171991
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٨٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171982
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٩٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171994
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks

228

تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٨٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171983
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٩٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171998
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٩٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171999
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٩٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171997
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧٢٠٠٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
جن /مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172005
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinkS Gin
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٩٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171990
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧٢٠٠١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172001
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
مؤسسة فردية
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٨٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 88 -19152 Fuhais Industrial Area
Correspondence
Trademark
171985
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٩٥

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية عرق

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171995
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks arak
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٨٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وسكي مشروبات روحية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

02/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171984
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks whisky
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٨١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية عرق

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

03/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171981
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks-Arak
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٨٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية عرق

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

03/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171980
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks-Arak
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٧٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية عرق

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

03/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
171979
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks-Arak
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تاريخ ايداع الطلب:

03/03/2020

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

شركة خليل حداد واوالده -مجموعة حداد للتسويق
االردن
ذ .م .م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب١٩١٥٢ ,٣٨٨:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١٩١٥٢ -٣٨٨الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

١٧٢٠٠٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية عرق

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

03/03/2020

Date of

Applicant Name:
Haddad Marketing Group
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172007
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks -Arak
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تاريخ ايداع الطلب:

04/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عشتار صناعة وتعبئة المعسل

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الرزقاء  /شارع المصفاة  /البتراوي الحنوبي  ،ص.ب,٣٢٦٦:
١٣١١١
ص.ب  ١٣١١١ -٣٢٦٦الرزقاء  /شارع المصفاة  /البتراوي
الحنوبي
34
الصنف
١٧١٨٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معسل

04/02/2020

Date of

Applicant Name:

Ashtar Company for
Molasses Manufacturing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa / refinery str., P.O.Box: 3266, 13111

Applicant for
P.O.Box 3266 -13111 zarqa / refinery str.
Correspondence
Trademark
171853
Class
34

Goods/Services
molasses
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تاريخ ايداع الطلب:

05/03/2020

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

مونتبالنك-سيمبلو جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ھيلغروندويغ  ٢٢٥٢٥ ،١٠٠ھامبورغ ،ألمانيا

Applicant for
Correspondence

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،ص .ب
 ٩٢١١٠٠عمان  ١١١٩٢االردن
١٧١٨٩٥

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قواطع السيجار ،منافض السجائر للمدخنين ليست من المعادن النفيسة ،الوالعات للمدخنين،
أدوات المدخنين ،علب السجائر وحامالت السجائر ،علب السيجار وحامالت السيجار ،منظفات
الغليون ،أكياس التبغ وأوعية التبغ ليست من المعادن النفيسة.

05/03/2020

Date of

34

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
171895
Class
34

Trademark

Goods/Services
;Cigar cutters; ashtrays for smokers, not of precious metal
lighters for smokers; smokers' articles; cigarette cases and
;cigarette holders; cigar cases and cigar holders; pipe cleaners
tobacco pouches, tobacco jars not of precious metal.
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171723
Class
34

Goods/Services
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco
products; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held
machines for making cigarettes; cigarette tubes; cigarette
filters; cigarette papers; electronic cigarettes; liquids for
electronic cigarettes; matches and smokers' articles.

14/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ريمتسما سيجاريتينفابريكن جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ھامبورغ٢٢٧٦١ ،٤ ستراسيه-بورن-ماكس

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
34
الصنف
١٧١٧٢٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل التبغ ال شيء منھا ألغراض طبية أو، منتجات التبغ،التبغ سواء مصنع أو غير مصنع
، أنابيب السجائر، آالت يدوية لصنع السجائر، السيجار، السيجار الصغير، السجائر،عالجية
 السوائل للسجائر، السجائر اإللكترونية، أوراق السجائر،مرشحات )فالتر( السجائر
. أعواد الثقاب وأدوات المدخنين،اإللكترونية
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

28/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة يان الصناعية التجارية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

YAN Industrial Trading
co.Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman-ALQastal-Factory st.,
P.O.Box: 409, 11831

,٤٠٩:ب. ص، شارع المصانع/القسطل/عمان:الشارع/المدينة
١١٨٣١

Applicant for
P.O.Box 409 -11831 city/street:AmmanCorrespondence
ALQastal-Factory st.
Trademark
171706
Class
34

شارع/القسطل/عمان:الشارع/ المدينة١١٨٣١ -٤٠٩ ب.ص
المصانع
34
الصنف
١٧١٧٠٦

Goods/Services
Molasses and hookahs and their accessories namely 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).

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معسل واراجيل ولوازمھا والمقصود بھا لوازم األرجيلة أو قطعھا )بما في ذلك صحون و
 قواعد األرجيلة ورؤوس مباسم األرجيلة والفالتر,رؤوس األرجيلة وخراطيم األرجيلة
 إناء, أكياس و علب األرجيلة, أنبوب األرجيلة, مبسم خرطوم األرجيلة,وفوھات المباسم
(األرجية
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سامي شريم واوالده

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sami Shraim & Sons
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Arar 213,st., P.O.Box:
340570, 11134

المدينة/الشارع عمان/شارع عرار ، ٢١٣ص.ب,٣٤٠٥٧٠:
١١١٣٤
ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠المدينة/الشارع عمان/شارع
عرار٢١٣
الصنف
١٧١٨٨٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سجائر وتبغ

17/08/2020

Date of

34

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 city/street
Correspondence
Amman/Arar 213,st.
Trademark
171880
Class
34

Goods/Services
cigarettes and Tobacco
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سامي شريم واوالده

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sami Shraim & Sons
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Arar 213,st., P.O.Box:
340570, 11134

المدينة/الشارع عمان/شارع عرار ، ٢١٣ص.ب,٣٤٠٥٧٠:
١١١٣٤
ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠المدينة/الشارع عمان/شارع
عرار٢١٣
الصنف
١٧١٨٧٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سجائر وتبغ

17/08/2020

Date of

34

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 city/street
Correspondence
Amman/Arar 213,st.
Trademark
171878
Class
34

Goods/Services
cigarettes and Tobacco
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سامي شريم واوالده

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sami Shraim & Sons
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Arar 213,st., P.O.Box:
340570, 11134

المدينة/الشارع عمان/شارع عرار ، ٢١٣ص.ب,٣٤٠٥٧٠:
١١١٣٤
ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠المدينة/الشارع عمان/شارع
عرار٢١٣
الصنف
١٧١٨٨١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سجائر وتبغ

17/08/2020

Date of

34

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 city/street
Correspondence
Amman/Arar 213,st.
Trademark
171881
Class
34

Goods/Services
cigarettes and Tobacco
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سامي شريم واوالده

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Sami Shraim & Sons
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Arar 213,st., P.O.Box:
340570, 11134

المدينة/الشارع عمان/شارع عرار ، ٢١٣ص.ب,٣٤٠٥٧٠:
١١١٣٤
ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠المدينة/الشارع عمان/شارع
عرار٢١٣
الصنف
١٧١٨٧٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سجائر وتبغ

17/08/2020

Date of

34

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 city/street
Correspondence
Amman/Arar 213,st.
Trademark
171879
Class
34

Goods/Services
cigarettes and Tobacco
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سامي شريم واوالده

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

sami shraim&sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman,Arar 213st., P.O.Box:
340570, 11134

عمان/شارع عرار ، ٢١٣
المدينة/الشارع
ص.ب١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:
ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠المدينة/الشارع
عرار ٢١٣
الصنف
١٧٢٠٢٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سجائر وتبغ

31/08/2020

Date of

عمان/شارع
34

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134 city/street
Correspondence
:Amman,Arar 213st.
Trademark
172024
Class
34

Goods/Services
cigarettes and Tobacco
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تاريخ ايداع الطلب:

01/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سامي شريم واوالده

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

sami shraim &sons
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman/Arar213st., P.O.Box:
340570, 11134

المدينة/الشارع عمان/شارع عرار ، ٢١٣
ص.ب١١١٣٤ ,٣٤٠٥٧٠:
ص.ب  ١١١٣٤ -٣٤٠٥٧٠المدينة/الشارع عمان/شارع
عرار ٢١٣
الصنف
١٧٢٠٢٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سجائر وتبغ

01/09/2020

Date of

34

Applicant for
P.O.Box 340570 -11134
Correspondence
city/street:Amman, Arar 213 st.
Trademark
172023
Class
34

Goods/Services
cigarettes and Tobacco
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Date of

07/09/2020

07/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سوليدير لالستثمارات السياحيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨٢٢ ,٣٠٠:ب. ص، بوليفارد العبدلي/عمان

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

البيادر/ عمان١١٨٢٢ -٣٠٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٨٥٥

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

solidere Touristic
Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/boulivard al abdali, P.O.Box: 300,
11822
Applicant for
P.O.Box 300 -11822 amman/a; bayader
Correspondence
Trademark
171855
Class
34

Goods/Services
smoker articles of precious metal,smokers articals not of
precious metal,ashtrays for smokers,lighters for smokers
,ashtrays for smokers,not of precious metal lighters for
smokers(cigarette lighters),other than for automobiles,
flavorings,other than essential oils for use in oral vaporizers for
smokers,pipe cleners for tobacco'pipes,pipe racks for tobacco
pipes,hookah pipes, pipe pouchers, pipe tobacco, shisha
pipes,smoking pipes,electronic shisha pipes ,electronic
smoking pipes,smokeless cigarette vaporizer pipes, menthol
pipe tobacco,electronic shishas,smokers articles for electronic
cigarettes, molasess

34

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 منفضة سجائر, مواد للمدخنين ليست من معادن ثمينة,سلع للمدخنين من معادن ثمينة
ليست من والعات المعادن الثمينة,  منفضة سجائر للمدخنين, والعات للمدخنين, للمدخنين
 بخالف الزيوت األساسية.  المنكھات,  بخالف السيارات,(للمدخنين )والعات السجائر
, أنابيب مبخر ألنابيب التبغ أرقف أنابيب ألنابيب التبغ,لالستخدام في مبخرات الفم للمدخنين
 أنابيب, أنابيب التدخين,  أنابيب الشيشة,  تبغ الغليون,  أكياس األنابيب, أنابيب الشيشة
 تبغ, أنابيب التدخين اإللكترونية أنابيب تبخير السجائر بدون دخان, الشيشة اإللكترونية
المعسل, أغراض المدخنين للسجائر اإللكترونية, الشيشة اإللكترونية, غليون المنثول
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Date of

01/08/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Sanchi for Electrical
Appliances Co., Ltd.

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

Trademark

01/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سانشي لألدوات الكھربائية المحدودة

:اسم طالب التسجيل

سودان
شركة اجنبية

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

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

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
171736
Class
35
35
الصنف
١٧١٧٣٦

Goods/Services
advertising / publicity, bill-posting / outdoor advertising, rental
of billboards [advertising boards], business management and
organization consultancy, design of advertising materials,
dissemination of advertising matter, distribution of samples,
import-export agency services, layout services for advertising
purposes, marketing, arranging newspaper subscriptions for
others, on-line advertising on a computer network, provision of
an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and
services, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, presentation of goods on communication
media, for retail purposes, publication of publicity texts, sales
promotion for others, sponsorship search, production of
teleshopping programmes / production of teleshopping
programs, television advertising, updating of advertising
material, writing of publicity texts.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تأجير الفتات دعائية ]لوحات، اإلعالنات الخارجية/ لصق االعالنات،خدمات الدعاية واإلعالن
 نشر مواد الدعاية، تصميم مواد دعائية،إدارة أعمال واستشارات تنظيمية،[اعالنات
 خدمات العروض لغايات، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، توزيع العينات،واالعالن
 االعالن والدعاية، تنظيم االشتراكات في الصحف لآلخرين، تسويق،الدعاية واالعالن
، إتاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيھا،المباشرة على شبكات الحاسوب
 عرض السلع على وسائل االعالم لغايات البيع،تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية
، البحث عن الرعاية،[ ترويج المبيعات ]لآلخرين، نشر نصوص الدعاية واالعالن،بالتجزئة
 تحديث مواد الدعاية، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون،إنتاج برامج التسوق عن بعد
. كتابة نصوص الدعاية واالعالن،واالعالن
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Date of

20/01/2020

20/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

المعرفة الذكية للخدمات التقنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩٠ ,٩٢٨٠٣٢:ب. ص، عمان _ وادي الصقره

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

 عمان _شارع وادي الصقره١١١٩٠ -٩٢٨٠٣٢ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

For smart knowledge of
technichnical services
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / wadi saqra street, P.O.Box:
928032, 11190
Applicant for
P.O.Box 928032 -11190 Amman / Wadi
Correspondence
Saqra Street
Trademark
171844
Class
35

Goods/Services
subscription (arranging newspaper-) for others layout services
for advertising purposes import-export agencies

35

الصنف

١٧١٨٤٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر خدمات التصميم لغايات الدعاية و االعالن
وكاالت االستيراد و التصدير
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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
171869
Class
35

30/01/2020

 بناية رقم١١١٩١ -٩١٠٥٨٠ ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،٨
35

الصنف

١٧١٨٦٩

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

256

تاريخ ايداع الطلب:

16/03/2020

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

الكون ،إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
35
الصنف
١٧١٩١٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واالعالن والتسويق وتوفير معلومات تجارية عبر موقع إلكتروني جميع ما ذكر في
مجال طب العيون.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء٢٠١٩/١٢١٣١ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/٠٩/١٦ :

16/03/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171917
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertisement, marketing, providing commercial information via
website, all the above in the field of ophthalmology.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 12131/2019
Claim Date: 16/09/2019
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Date of

31/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171809
Class
35

Goods/Services
Retail services or wholesale services for automobiles, tires and
parts and fittings for automobiles; retail services or wholesale
services for sports goods; retail services or wholesale services
for bicycles and parts and fittings for bicycles; providing
electronic tracking services or information concerning tracking
of tires to others for business and inventory purposes;
subscription services provided in relation to hire, leasing,
rental, replacement, repair, inspection, maintenance,
monitoring, management and hire purchase of tires and vehicle
parts; information, advice and consultancy provided in relation
to subscription services provided in relation to hire, leasing,
rental, replacement, repair, inspection, maintenance,
monitoring, management and hire purchase of tires and vehicle
parts; providing tracking, locating and monitoring services of
tires; computerized database management in relation to
tracking, locating and monitoring vehicles, or tires; business
management services, namely managing fleet of commercial
motor vehicles, vehicle performance, and workforce; business
consulting services relating to operations management
services, logistics, transportation and distribution solutions,
vehicle maintenance, and optimised driving costs.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-٣  كايوباشي،١-١
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٧١٨٠٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة الخاصة بالسيارات واإلطارات وقطع الغيار
 خدمات، خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للسلع الرياضية،وتجھيزات السيارات
 وتوفير،البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للدراجات وقطع الغيار وتجھيزات الدراجات
خدمات التعقب اإللكتروني أو المعلومات المتعلقة بتتبع اإلطارات المباعة ألغراض األعمال
 توفير خدمات االشتراك المقدمة فيما يتعلق بالتوظيف والتأجير واإليجار،ومراقبة المخزون
 والتفتيش والصيانة والمراقبة واإلدارة وشراء وتأجير اإلطارات وقطع،واالستبدال واإلصال
 المعلومات والنصائح واالستشارات المقدمة فيما يتعلق بخدمات االشتراك،غيار المركبات
المقدمة فيما يتعلق بالتوظيف والتأجير والتأجير واالستبدال واإلصالح والتفتيش والصيانة
 توفير خدمات التعقب،والمراقبة وإدارة وإيجار وشراء اإلطارات وقطع غيار المركبات
 إدارة قواعد البيانات المحوسبة فيما يتعلق بتتبع المركبات،وتحديد المواقع ومراقبة اإلطارات
 خدمات إدارة األعمال وھي إدارة أسطول المركبات،أو اإلطارات وتحديد موقعھا ومراقبتھا
 خدمات استشارات األعمال المتعلقة بخدمات إدارة،التجارية وأداء المركبات والقوى العاملة
العمليات وخدمات االمداد اللوجستي وحلول النقل والتوزيع وصيانة المركبات وتحسين كامل
.لتكاليف القيادة

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
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Date of

01/06/2020

Askad company for
marketing drugs and
medical supplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address City/ streetamman /alswifiya
194, 13134

01/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اكد لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

, P.O.Box:

Applicant for
P.O.Box 194 -13134 City/ streetamman
Correspondence
/alswifiya
Trademark
171815
Class
35

Goods/Services
Retail or wholesale services for pharmaceutical preparations,
sales agency services featuring pharmaceutical preparations,
wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and medical supplies,distribution of samples,
promoting the goods and services of others by distributing
coupons

,١٩٤:ب. ص، عمان الصويفية

35

 الشارع/ المدينة
١٣١٣٤

عمان الصويفية

 الشارع/  المدينة١٣١٣٤ -١٩٤ ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

١٧١٨١٥

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وخدمات وكاالت المبيعات، خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية
وتخدمات البيع بالمجملة للمستحضرات الصيدالنية، التي تشمل المستحضرات الصيدالنية
 والترويج لسلع وخدمات االخرين, وتوزيع العينات,والبيطرية والصحية والمستلزمات الطبية
من خالل توزيع القسائم
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
National Tourism Council
Nationality
: QATAR
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 24624 Doha Qatar

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171846
Class
35

Goods/Services
Advertisement services, namely, arranging and conducting of
fairs and exhibitions for advertising purposes; services
provided by individual or commercial institutes, namely,
business management and media services, namely, advertising
via electronic media and specifically the internet; advertising
services including registration, filing, copying, authoring,
classifying, transferring and organization of written and audio
correspondences for advertisement purposes, classifying of
math and statistical data, namely, compiling and analyzing math
and statistical data for business purposes, media agency
services, namely, media advertising services, advertisement
services through distributing the live flyers or through mail.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark.

29/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

المجلس الوطني للسياحة
قطر
ھيئة حكومية

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

 قطر-  الدوحة٢٤٦٢٤ . ب.ص

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
١٧١٨٤٦

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،خدمات الدعاية واالعالن وبالتحديد تنظيم وإدارة المعارض والمعارض لغايات اعالنية
الخدمات التي يقدمھا االفراد او المنشآت التجارية وبالتحديد ادارة األعمال وخدمات االتصال
 خدمات الدعاية واالعالن،وبالتحديد اإلعالن عبر الوسائط اإللكترونية وتحديدا اإلنترنت
وتشمل تسجيل وايداع ونسخ وتأليف وتصنيف ونقل وتنظيم المراسالت المكتوبة او الصوتية
لغايات اعالنية وتصنيف المعطيات الحسابية واالحصائية وبالتحديد تجميع وتحليل المعطيات
الحسابية واالحصائية لغايات تجارية وخدمات وكاالت االعالن وبالتحديد خدمات وكاالت
.الدعاية واالعالن وخدمات االعالن عن طريق توزيع النشرات المباشرة او بالبريد

ا ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )قطر( إذا وردت
.بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الطالل للتسويق االلكتروني 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 وصفي التل  -بناية القدس سنتر-
مكتب ، (٤٠١ص.ب١١١٨٠ ,٤٢٠:

07/07/2020

Date of

Applicant Name:

AL-Talal for online
marketinhg
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:(Amman-wasfi ALTal strQudos Center - office 401), P.O.Box: 420,
11180

Applicant for
P.O.Box 420 -11180 city/street:(Ammanص.ب  ١١١٨٠ -٤٢٠المدينة/الشارع )عمان -شارع وصفي
Correspondence
)wasfi ALTal str- Qudos Center - office 401
التل  -بناية القدس سنتر -مكتب(٤٠١
Trademark
171714
Class
35
35
الصنف
١٧١٧١٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق االلكتروني ,الدعاية واالعالن,استيراد وتصدير,العاب والعاب الكترونية تجارة العاب
والعاب الكترونية

Goods/Services
E-marketing ,adverting,imports and export, games and
electronic games trade for games and electronic games
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تاريخ ايداع الطلب:

12/07/2020

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
١٧١٨٤١

12/07/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واالعالن ،خدمات البيع بالجملة والمفرق وتجارة السكاكر والحلوى
والشوكوال والبسكويت وكافة المواد الغذائية ،خدمات التسويق ،ادارة االعمال  ،خدمات
االعالن على شبكات الكمبيوتر

Applicant for
Correspondence

35

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
171841
Class
35

Trademark

Goods/Services
advertising / publicity services, retail ,wholesales and trading of
sweets, candies , chocolate ,biscuits and all foodstuff ,
marketing services, business management, online advertising
on a computer network
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Date of

23/07/2020

Applicant Name:

23/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة النارنج لتجارة العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

AL-Narenj Company for
General Trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address City/street Aamman/M ecca, P.O.Box:
9911, 11191

١١١٩١ ,٩٩١١:ب. ص، ش مكه/عمان

الشارع/المدينة

Applicant for
P.O.Box 9911 -11191 City/Street Amman/
ش الرينبو/الشارع عمان/ المدينة١١١٩١ -٩٩١١ ب.ص
Correspondence
Rrainbow
Trademark
171826
Class
35
35
الصنف
١٧١٨٢٦

Goods/Services
Trade in fabrics,antiques and household items

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة االقمشة والتحف واالدوات المنزلية
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تاريخ ايداع الطلب:

04/08/2020

اسم طالب التسجيل:

خالد ربحي ھاشم خلف

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع عمان/الدوار السابع  ،ص.ب١١٧٣٣ ,١٠٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١٧٣٣ -١٠٢المدينة/الشارع عمان/الدوار السابع

رقم العالمة التجارية

١٧١٩٤٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة الخلويات

اعالن الجريدة الرسمية

04/08/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

35

khaled ribhi hashem
khalaf
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/7th th circle, P.O.Box:
102, 11733
Applicant for
P.O.Box 102 -11733 city/street
Correspondence
amman/7th th circle
Trademark
171942
Class
35

Goods/Services
cell phone trading
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تاريخ ايداع الطلب:

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ميزة الدولية لخدمات التسويق االلكتروني

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:

meeza international for e
marketing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street
Amman, P.O.Box: 2801, 11822

المدينة/الشارع عمان  ،ص.ب١١٨٢٢ ,٢٨٠١:

ص.ب  ١١٨٢٢ -٢٨٠١المدينة/الشارع
عمان-
١٧١٨٣٣

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دعاية واعالن -لصق االعالنات-وكاالت االستراد والتصدير -الدعاية واالعالن الخارجي-
العالقات العامة -االعالنات التجارية

06/08/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 2801 -11822 city/street
Correspondence
Amman
Trademark
171833
Class
35

Goods/Services
Advertising -bill -posting-Import-export agencies- outdoor
advertising public relations-television advertising
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تاريخ ايداع الطلب:

09/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نسوق لنفوز للحلول التسويقية

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:

Maraket 2Win for
Markrting Solutions
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman,86 Queen Noor st.,
P.O.Box: 203, 11941

المدينة/الشارع عمان ٨٦،شارع الملكة نور  ،ص.ب,٢٠٣:
١١٩٤١
ص.ب  ١١٩٤١ -٢٠٣المدينة/الشارع عمان ٨٦،شارع
الملكة نور
الصنف
١٧١٨٢١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة آالت موسيقية

09/08/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 203 -11941 city/street:Amman,86
Correspondence
Queen Noor st.
Trademark
171821
Class
35

Goods/Services
Musical instruments btrading
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Date of

13/08/2020

13/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة األوائل ألنظمة الحاسبات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩١٠ ,٢٢٩٠:ب. ص،  ام السماق-الشارع عمان/المدينة

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

 ام السماق-الشارع عمان/ المدينة١١٩١٠ -٢٢٩٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AWAEL Business and
computers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Um somak str,
P.O.Box: 2290, 11910
Applicant for
P.O.Box 2290 -11910 city/street
Correspondence
Amman/Um somak str
Trademark
171859
Class
35

Goods/Services
Adbeertising, Advertising Matter, Commercial information
Agencies, Demonstration of Goods, dissemination of
Advertising matter, On-line Advertising on computer network,
Sales promotion for others , Systemization on information into
computer databases

35

الصنف

١٧١٨٥٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وكاالت المعلومات التجارية عرض السلع, نشر مواد الدعاية واالعالن, دعاية واعالن
الدعاية واالعالن المباشر على شبكات الحاسوب, نشر مواد الدعاية واالعالن
 تنظيم المعلومات في قواعد البيانات, ترويج المبيعات لالخرين
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Date of

13/08/2020

13/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة األوائل ألنظمة الحاسبات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩١٠ ,٢٢٩٠:ب. ص،  ام السماق-الشارع عمان/المدينة

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

 ام السماق-الشارع عمان/ المدينة١١٩١٠ -٢٢٩٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AWAEL Business and
computers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Um somak str,
P.O.Box: 2290, 11910
Applicant for
P.O.Box 2290 -11910 city/street
Correspondence
Amman/Um somak str
Trademark
171858
Class
35

Goods/Services
Adbeertising, Advertising Matter, Commercial information
Agencies, Demonstration of Goods, dissemination of
Advertising matter, On-line Advertising on computer network,
Sales promotion for others , Systemization on information into
computer databases

35

الصنف

١٧١٨٥٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عرض السلع, وكاالت المعلومات التجارية, نشر مواد الدعاية واالعالن,دعاية واعالن
 الدعايةواالعالن المباشر على شبكات الحاسوب,نشر مواد الدعاية واالعالن
ترويج المبيعات لالخرين تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

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

شركة اتاي للمطاعم ذ.م.م
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Atay for restaurants
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Abdoun, P.O.Box:
17802, 11195

المدينة/الشارع عمان -عبدون  ،ص.ب١١١٩٥ ,١٧٨٠٢:

ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٨٠٢المدينة/الشارع عمان/عبدون
١٧١٨٣١

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دعاية واعالن  -لصق االعالنات  -وكاالت االسيراد والتصدير – الدعاية واالعالن الخارجي
العالقات العامة االعالنات التجارية.

17/08/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 17802 -11195 city/street
Correspondence
Amman/Abdoun
Trademark
171831
Class
35

Goods/Services
— Advertising — bill-posting — Import-export agencies
Outdoor advertising public relations - television advertising.
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Date of

18/08/2020

18/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة سعيد ناصر وإبراھيم الفاعوري

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Saeed Naser &Ibrahim AL
Faouri Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :As salt Prince Hamzeh str.,
P.O.Box: 1123, 19110
Applicant for
P.O.Box 1123 -19110 city/street :As salt
Correspondence
Prince Hamzeh str.
Trademark
171949
Class
35

Goods/Services
communication Media (Presentation of goods on -), for retail
Purposes; Retail Purposes (Presentation of goods on
Communication media, for -); the bringing together, for the
Benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and purchase
those goods, from retail stores and wholesale outlets and
online, marketing, E-marketing, advertising, Export and Import

,١١٢٣:ب. ص، السلط شارع االمير حمزة

السلط شارع االمير
35

الصنف

الشارع/المدينة
١٩١١٠

الشارع/ المدينة١٩١١٠ -١١٢٣ ب.ص
حمزة
١٧١٩٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عرض السلع على وسائل.عرض السلع على وسائل االتصاالت لغايات بيعھا بالتجزنة
 تجميع مجموعة متنوعة من مختلف السلع للغير )باستثناء.االتصال لغايات البيع بالتجزنة
نقلھا( وتمكين العمالء من عرض وشراء تلك السلع بسھوله ومن متاجر البيع بالتجزئة
. الدعاية واالعالن, التسويق والتسويق االلكتروني, ومنافذ البيع بالجمله وعلى االنترنت
االسنيراد والتصدير
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تاريخ ايداع الطلب:

25/08/2020

اسم طالب التسجيل:

عبدﷲ فؤاد محمد سرحان

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٥١٢

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

abdallah fouad
mohammad sarhan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/ down town , P.O.Box:
29, 11512

عمان/وسط البلد/سوق البلد  ،ص.ب,٢٩:

ص.ب  ١١٥١٢ -٢٩المدينة/الشارع
البلد
١٧١٩٣٦

25/08/2020

Date of

عمان/وسط البلد/سوق
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعايه واالعالن ,والتسويق ،وكاالت تجارية ،االستيراد والتصدير،البيع البھارات والقھوة
والمكسرات بالجملة والمفرق

35

Applicant for
P.O.Box 29 -11512 city/street amman/
Correspondence
down town
Trademark
171936
Class
35

Goods/Services
Advertising, Marketing, Commercial Agencies, Import and
Export, Wholesale and Retail sale of spices, coffee and nuts.
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ledger accounting and
tax service
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Arab Streat. Alabdaly, P.O.Box:
941765, 11194
Applicant for
P.O.Box 941765 -11194 Amman Arab
Correspondence
Streat. Alabdaly
Trademark
172009
Class
35

Goods/Services
book-keeping, accounting, tax preparation, business
management and organization consultancy, business
management consultancy

35

الصنف

02/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

السجل للخدمات المحاسبيه والضريبيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٩٤ ,٩٤١٧٦٥:ب. ص، عمان

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

 عمان١١١٩٤ -٩٤١٧٦٥ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧٢٠٠٩

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تقديم االستشارات عن ادارة و, إعداد الضرائب, خدمات المحاسبة, خدمات مسك الدفاتر
 خدمات تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال,تنظيم االعمال
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Date of

03/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Maestro fot the software
industry co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
amman/khalda, P.O.Box: 2878, 11820

Applicant for
P.O.Box 2878 -11820 amman/aljardenz
Correspondence
Trademark
171854
Class
35

Goods/Services
provision of information and advisory services relating to ecommerce, market research and market analysis, digital
marketing, internet marketing, online marketing

35

الصنف

03/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مايسترو لصناعة البرمجيات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨٢٠ ,٢٨٧٨:ب. ص، خلدا/عمان

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

الجاردنز/ عمان١١٨٢٠ -٢٨٧٨ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٨٥٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالتجارة اإللكترونية وأبحاث السوق.
وتحليل السوق والتسويق الرقمي والتسويق عبر اإلنترنت والتسويق عبر اإلنترنت

273

Date of

09/09/2020

09/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة اجياد للتجاره العامه والمواد الدعائيه

:اسم طالب التسجيل

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

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

ش الجامعه/ عمان١١٨١٤ -١٤٣٠٠٨٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ajyad company for
General Trading
&Advertisung Materials
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al rabiya , P.O.Box: 143080, 11814

Applicant for
P.O.Box 1430080 -11814
Correspondence
amman/university str
Trademark
172017
Class
35

Goods/Services
foodstuff&clothing trading

35

الصنف

١٧٢٠١٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة االغذيه وااللبسه
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
the meat master co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-SWEFYEH-OMRAN MAAITAH ST.,
P.O.Box: 211463, 11121
Applicant for
P.O.Box 211463 -11121 AMMANCorrespondence
SWEFYEH-OMRAN MAAITAH ST.
Trademark
171762
Class
35

Goods/Services
Retail &wholesale services relating to meats
The registration of this mark does not give owners the right to
use the (MEAT, MASTER, GOURMET, STORE )separately from
the mark

15/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة محترف اللحوم ذ
االردن
 م. م.ذ

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

,٢١١٤٦٣:ب. ص، شارع عمران المعايطة-الصويفية-عمان
١١١٢١
شارع عمران-الصويفية- عمان١١١٢١ -٢١١٤٦٣ ب.ص
المعايطة
35
الصنف
١٧١٧٦٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة والجملة المتعلقة باللحوم
,MEAT) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات
(بمعزل عن العالمهSTORE ,GOURMET ,MASTER
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Date of

01/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Omar and Ali Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Jordan, P.O.Box: 425121, 11140

Applicant for
P.O.Box 425121 -11140 Amman - Jordan
Correspondence
Trademark
171945
Class
35

Goods/Services
The bringing together for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof) namely Cosmetics;
perfumes; skin care (cosmetic) preparations; make-up
preparations; antiperspirants [toiletries]; cleansing milk for
toilet purposes; colorants for toilet purposes; milk (cleaning-)
for toilet purposes; oils for toilet purposes; swabs [toiletries];
toiletries, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods, such services may be provided by retail
stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by
means of electronic media, for example through websites or
television shopping programs.

01/11/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عمر وعلي القطان
االردن
تضامن

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

,٤٢٥١٢١:ب. ص،  المملكة االردنية الھاشمية- عمان
١١١٤٠

35

 المملكة االردنية-  عمان١١١٤٠ -٤٢٥١٢١ ب.ص
الھاشمية
الصنف
١٧١٩٤٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 لمجموعة متنوعة من السلع )باستثناء نقلھا( وخاصة،خدمات التجميع لصالح اآلخرين
مستحضرات تجميل؛ عطور؛ مستحضرات )تجميل( للعناية بالبشرة؛ مستحضرات مكياج؛
موانع للتعرق ]مواد الزينة[؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛ ملونات ألغراض الزينة؛ حليب
 لتمكين،تنظيف ألغراض الزينة؛ زيوت ألغراض الزينة؛ أعواد]مواد الزينة[؛ مواد الزينة
 ويمكن توفير مثل ھذه الخدمات من قبل، الزبائن من معاينة وشراء ھذه البضائع بسھولة
متاجر البيع بالتجزئة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل الكتالوجات البريدية أو عن طريق
. على سبيل المثال من خالل مواقع الويب أو برامج التسوق التلفزيونية، الوسائط اإللكترونية
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Date of

01/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al karadeh for Trade of
Electrical Appliances
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/madina monawara str, P.O.Box:
420, 11820
Applicant for
P.O.Box 9936 -11181 amman - almadenah
Correspondence
almonawarah st al basem building 1
Trademark
171713
Class
35

Goods/Services
Import and Export, Satellite Devices Trading Services, Electrical
Devices Selling Services, Office Equipment and Supplies
Services, Perfume and Cosmetics Trade Services, Advertising,
Commercial Agencies, General Trade

01/11/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الكرادة لتجارة االجھزه الكھربائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٨٢٠ ,٤٢٠:ب. ص، ش المدينه المنوره/عمان

 شارع المدينة المنورة عمارة- عمان١١١٨١ -٩٩٣٦ ب.ص
١ الباسم
35
الصنف
١٧١٧١٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات,خدمات بيع اجھزة كھربائيه,خدمات تجارة اجھزة الساتاليت,االستيراد والتصدير
الوكاالت,الدعايه واالعالن,خدمات تجارة العطور ومواد التجميل,تجھيزات مكتبيه ولوازمھا
تجارة عامه,التجاريه
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17/05/2020

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

17/05/2020

اسم طالب التسجيل:

األردنية ألنظمة الدفع والتقاص المساھمة الخاصة المحدودة

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

االردن
مساھمة خاصة

Jordan Payments and
Clearing Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Wadi Saqra, Arar Street, Building
# 195, 5th Floor, P.O.Box: 17440, 11195

ص.ب  ١١ ١١١٩١ -٩٣٥٣شارع الملكة مصباح الدوار
الثالث جبل عمان
الصنف
١٧٢٠٢١

Applicant for
P.O.Box 9353 -11191 Amman / Third circle
Correspondence
/ 11 queen Misbah st.
Trademark
172021
Class
36

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

عمان ،وادي صقرة ،شارع عرار ،عمارة رقم  ١٩٥الطابق
الخامس  ،ص.ب١١١٩٥ ,١٧٤٤٠:

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدفع اآللي ,خدمات الدفع اإللكترونية ,معالجة المدفوعات اإللكترونية ,توفير
المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة باألعمال المصرفية المالية ,معالجة معامالت الدفع ,خدمات
دفع الفواتير عبر اإلنترنت ,معالجة معامالت الدفع عبر اإلنترنت ,المعامالت المالية عبر
اإلنترنت ,خدمات تحويل األموال الكترونيا ً

36

Goods/Services
Automated payment services, Electronic payment services,
Processing of electronic payments, Providing online
information relating to financial banking, Processing of payment
transactions, On-line bill payment services, Processing of
payment transactions via the internet, Online financial
transactions, Electronic funds transfer
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Date of

17/05/2020

17/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

األردنية ألنظمة الدفع والتقاص المساھمة الخاصة المحدودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jordan Payments and
Clearing Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Wadi Saqra, Arar Street, Building
# 195, 5th Floor, P.O.Box: 11195, 17440
Applicant for
P.O.Box 9353 -11191 Amman / Third circle
Correspondence
/ 11 queen Misbah st.
Trademark
172019
Class
36
36

Goods/Services
Automated payment services , Electronic payment services
,Processing of electronic payments, Providing online
information relating to financial banking , Processing of
payment transactions, On-line bill payment services ,Processing
of payment transactions via the internet , Online financial
transactions ,Electronic funds transfer

،  الطابق١٩٥  عمارة رقم، شارع عرار، وادي صقرة،عمان
١٧٤٤٠ ,١١١٩٥:ب.ص
 شارع الملكة مصباح الدوار١١ ١١١٩١ -٩٣٥٣ ب.ص
الثالث جبل عمان
الصنف
١٧٢٠١٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معالجة المدفوعات اإللكترونية,  خدمات الدفع اإللكترونية, خدمات الدفع اآللي
, معالجة معامالت الدفع, توفير المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة باألعمال المصرفية المالية,
 المعامالت المالية, معالجة معامالت الدفع عبر اإلنترنت,خدمات دفع الفواتير عبر اإلنترنت
ً  خدمات تحويل األموال الكترونيا, عبر اإلنترنت
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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
١٧١٧٦٦

28/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات المالية؛ التبادل المالي؛ الشؤون المالية وتحديدا االدارة المالية والتخطيط
المالي والتوقع المالي وإدارة المحافظ المالية والتحليل واالستشارة المالية؛ المعلومات
المالية التي يتم توفيرھا بالوسائل االلكترونية؛ خدمات الوساطة؛ خدمات التعامل
بالعمالت؛ خدمات العملة الرقمية؛ خدمات العملة المشفرة؛ خدمات العملة االفتراضية؛
خدمات المحفظة اإللكترونية المتعلقة بالعملة الرقمية؛ الخدمات المصرفية االلكترونية
عبر شبكة حاسوبية عالمية؛ التداول بالعمالت؛ خدمات تنفيذ معامالت الدفع؛ خدمات
تداول العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول
سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز
المنفعة؛ خدمات تنفيذ عمليات العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة
واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز المنفعة للغير؛ تسھيل عمليات تحويل النقد المعادل؛ توفير
معلومات مالية بشكل تصنيفات للعملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة
واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ توفير معلومات مالية في المجاالت المتعلقة بأسواق
العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة
الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛
خدمات التقارير اإلخبارية في مجال االخبار المالية؛ الخدمات المالية وتحديدا توفير
خدمات العملة االفتراضية الستخدامھا من قبل أعضاء في مجتمع مباشر ان-الين من
خالل شبكة حاسوبية عالمية؛ اصدار رموز ذات القيمة؛ إدارة العملة الرقمية والعملة
االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة
رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة ؛ الخدمات المالية وتحديدا
توفير تبادل مالي لتداول العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول
الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز
المشفرة ورموز المنفعة؛ خدمات تداول العملة المشفرة؛ خدمات تبادل العملة المشفرة؛
خدمات تنفيذ عمليات تسديد العملة المشفرة؛ خدمات الدفع االلكتروني؛ خدمات تنفيذ
عمليات الدفع االلكترونية من خالل خدمات المحفظة االلكترونية؛ خدمات إدارة العمالت؛
خدمات تحويل العمالت؛ الخدمات المالية وتحديدا توفير تحويل الكتروني للعملة الرقمية
والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ االستشارات المالية
في مجال العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول
سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز
المنفعة؛ توفير معالجة الكترونية ومالحقة لعمليات تحويل األموال االلكترونية؛ خدمات
صرف العمالت؛ خدمات إدارة االستثمارات؛ خدمات صرف النقود؛ إدارة محافظ األصول
الرقمية؛ خدمات الوصاية للمؤسسات المالية واالموال؛ ادراج في البورصة وتداول
المبادالت والمشتقات على العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول
الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز
المشفرة ورموز المنفعة؛ التبادل النقدي؛ تبادل المال؛ مقاصة وتسوية المعامالت
المالية؛ تحويل األموال االلكتروني؛ خدمات المعلومات المالية ؛ خدمات التداول المالي
االلكتروني؛ خدمات التداول المالي االلكتروني وتحديدا التداول في مجال األصول
المحولة رقميا؛ توفير معلومات مالية عند الطلب وبالزمن الحقيقي حول العملة الرقمية
والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول
المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ توفير موقع
الكتروني يتضمن معلومات مالية حول عمليات دفع العملة الرقمية والعملة االفتراضية
والعملة المشفرة واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا
والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز المنفعة؛ توفير المعلومات في مجاالت

Applicant for
Correspondence

36

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171766
Class
36

Trademark

Goods/Services
Financial services; financial exchange; financial affairs, namely,
financial management, financial planning, financial forecasting,
financial portfolio management and financial analysis and
;consultation; financial information provided by electronic means
brokerage services; currency dealing services; digital currency
;services; cryptocurrency services; virtual currency services
electronic wallet services in relation to digital currency; electronic
;banking services via a global computer network; currency trading
payment processing services; digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset, digital
token, crypto token and utility token trading services; digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
asset, digitized asset, digital token, crypto token and utility token
processing services for others; facilitating transfers of electronic
cash equivalents; providing financial information in the nature of
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token and
utility token ratings; providing financial information in the fields of
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token and
utility token markets; news reporting services in the field of
financial news; financial services, namely, providing virtual
currency services for use by members of an online community via a
global computer network; issuance of tokens of value; management
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens
and utility tokens; financial services, namely, providing a financial
exchange for the trading of digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; cryptocurrency
;trading services; cryptocurrency exchange services
;cryptocurrency payment processing; electronic payment services
;processing electronic payments through electronic wallet services
;currency management services; currency transfer services
financial services, namely, providing electronic transfer of digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens; financial consultation in the field of digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; providing
;electronic processing and tracking of electronic funds transfers
;currency exchange services; investment management services
money exchange services; management of digital asset investment
;portfolios; custodial services for financial institutions and funds
listing and trading of swaps and derivatives on digital currency,

280

virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets,
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens;
monetary exchange; exchanging money; clearing and reconciling
financial transactions; electronic funds transfer; financial
information services; electronic financial trading services;
electronic financial trading, namely, trading of the field of digitized
assets; providing on-demand and real-time financial information
about digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens
and utility tokens; providing a website featuring financial
information regarding digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset, digital
token, crypto token and utility token payments; providing
information in the fields of investment and finance over computer
networks and global communication network; electronic trading of
financial instruments; electronic commerce payment services;
electronic wallet services; on-line services to conduct financial
trading in the field of investments; online service for investors to
conduct financial trading, 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

االستثمار والتمويل عبر شبكات الكمبيوتر وشبكة االتصاالت العالمية؛ التداول
اإللكتروني لألدوات المالية؛ خدمات المدفوعات التجارية اإللكترونية؛ خدمات المحفظة
الين( إلجراء التداول المالي في مجال االستثمارات؛-اإللكترونية؛ الخدمات المباشرة )ان
الين( للمستثمرين إلجراء التداول المالي وتحديداً المعامالت-الخدمات المباشرة )ان
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

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

26/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة حصالتي لطبيقات التكنولوجيا الماليه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

Hassalti for Financial
Technology Applications
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/zahran str/196,
P.O.Box: 926544, 11190

,٩٢٦٥٤٤:ب. ص، ١٩٦/ ش زھران/الشارع عمان/المدينة
١١١٩٠

Applicant for
P.O.Box 926544 -11190 city/street
Correspondence
amman/zahran str/196
Trademark
172004
Class
36

ش زھران/الشارع عمان/ المدينة١١١٩٠ -٩٢٦٥٤٤ ب.ص
١٩٦/
36
الصنف
١٧٢٠٠٤

Goods/Services
Financial services relating to credit cards,Financial services
relating to payment cards, processing of saving account
transactions

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معالجة, الخدمات المالية المتعلقة ببطاقات الدفع,الخدمات المالية المتعلقة ببطاقات االئتمان
عمليات حساب التوفير
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

26/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة حصالتي لطبيقات التكنولوجيا الماليه

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

Hassalti for Financial
Technology Applications
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/zahran str/196,
P.O.Box: 926544, 11190

,٩٢٦٥٤٤:ب. ص، ١٩٦/ ش زھران/الشارع عمان/المدينة
١١١٩٠

Applicant for
P.O.Box 926544 -11190 city/street
Correspondence
amman/zahran str/196
Trademark
172003
Class
36

ش زھران/الشارع عمان/ المدينة١١١٩٠ -٩٢٦٥٤٤ ب.ص
١٩٦/
36
الصنف
١٧٢٠٠٣

Goods/Services
Financial services relating to credit cards,Financial services
relating to payment cards, processing of saving account
transactions

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معالجة, الخدمات المالية المتعلقة ببطاقات الدفع,الخدمات المالية المتعلقة ببطاقات االئتمان
عمليات حساب التوفير
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Date of

27/04/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Mr. Ahmad Alshami Bin
Saifeddin

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mafrak Tal Al Kurdi, Douma, Damascus,
Syria
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
171989
Class
37

Goods/Services
Building construction; repair, installation and maintenance of
periodic and non-periodic services.
The registration of this trademark does not give owners the
exclusive right to use the common word (shami) separately from
the mark.

27/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

السيد احمد الشامي بن سيف الدين

:اسم طالب التسجيل

سوريا
شركة اجنبية

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

 دوما-  ريف دمشق- الجمھورية العربية السورية

37

٢٥٨ ١١٨١٤ -١٤٢٠٢٥ ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
١٧١٩٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التركيب والصيانة الدورية وغير الدورية. خدمات التصليحات.خدمات إشادة األبنية
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال )شامي( اذا ظھرت بمعزل
عن العالمة
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Date of

31/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171915
Class
37

Goods/Services
Repair and maintenance of automobiles and their parts; repair
and maintenance of tires for automobiles; retreading of tires;
repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles and their
parts; repair and maintenance of tires for two-wheeled motor
vehicles; repair and maintenance of bicycles and their parts;
repair and maintenance of tires for bicycles; repair and
maintenance of tires for aircraft; aircraft repair and
maintenance; tire repair and recapping services; roofing
services; construction; roof repair; roof installation, and
maintenance; installation, maintenance and repair of telematics
and navigation apparatus for vehicles, including apparatus for
transmitting vehicle data, messages and information;
installation, maintenance and repair of apparatus for locating
vehicles, anti-theft equipment for vehicles, electronic navigation
and tracking apparatus for use in vehicles; inspection of tires
and vehicles prior to maintenance and repair; information,
advice and consultancy provided in relation to all the aforesaid
services; providing information on tire pressure and tire
temperature for maintenance of vehicle tires via
telecommunication; providing information about tire
maintenance, tire retreading, tire repair costs and usage of tires
to consumers, tire dealers, service providers and fleet
managers; tire retreading, namely, retreading tires, and
providing advice, repair and maintenance information in the
field of retreading tires; consultancy, information and inspection
services relating to repair and maintenance of tires and
vehicles; consultancy, information and inspection services
relating to retread of tires; consultancy, information, advice and
inspection services relating to tire deflection, driving risk and
safe driving of vehicles; inspection of tires and vehicles prior to
maintenance and repair retreading of tires; maintenance,
installation and replacement services provided in relation to
tires and vehicle parts; information, advice and consultancy
provided in relation to all the aforesaid services; repair,
inspection, installation, replacement, maintenance of aircraft
including tires and wheels for aircraft, and information, advice
and consultancy services relating thereto.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-٣  كايوباشي،١-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
37
الصنف
١٧١٩١٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، تجديد اإلطارات، إصالح وصيانة إطارات السيارات،إصالح وصيانة السيارات ومكوناتھا
 إصالح وصيانة اإلطارات للسيارات ذات،إصالح وصيانة المركبات ذات العجلتين وأجزائھا
 إصالح، إصالح وصيانة إطارات الدراجات، إصالح وصيانة الدراجات وأجزائھا،العجلتين
 خدمات إصالح اإلطارات وتصليح، إصالح وصيانة الطائرات،وصيانة إطارات الطائرات
 تركيب، تركيب وصيانة السقوف، إصالح السقوف، اعمال بناء، خدمات التسقيف،اطاراتھا
وصيانة وإصالح أجھزة المعلومات والمالحة للمركبات بما في ذلك أجھزة نقل بيانات
 تركيب وصيانة وإصالح أجھزة لتحديد موقع المركبات،المركبات والرسائل والمعلومات
ومعدات مكافحة السرقة للسيارات والمالحة اإللكترونية وأجھزة التعقب الستخدامھا في
 المعلومات والنصائح، فحص اإلطارات والمركبات قبل الصيانة واإلصالح،المركبات
 توفير معلومات حول ضغط،واالستشارات المقدمة فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله
اإلطارات ودرجة حرارة اإلطارات لصيانة إطارات المركبات عن طريق االتصاالت السلكية
 توفير معلومات حول صيانة اإلطارات وإعادة تجديد اإلطارات وتكاليف إصالح،والالسلكية
اإلطارات واستخدام اإلطارات للمستھلكين وذلك لتجار اإلطارات ومقدمي الخدمات ومديري
 تجديد اإلطارات أي إعادة تجديد اإلطارات وتقديم المشورة ومعلومات،اسطول المركبات
 خدمات االستشارات والمعلومات والتفتيش،اإلصالح والصيانة في مجال تجديد اإلطارات
 خدمات االستشارات والمعلومات والتفتيش،المتعلقة بإصالح وصيانة اإلطارات والمركبات
 خدمات االستشارات والمعلومات واالستشارات والتفتيش،المتعلقة بإعادة تجديد اإلطارات
 فحص اإلطارات،المتعلقة باالنحرافات في اإلطارات ومخاطر القيادة والقيادة اآلمنة للمركبات
 خدمات الصيانة والتركيب واالستبدال المقدمة،والمركبات قبل صيانة وإصالح تجديد اإلطارات
 المعلومات والنصائح واالستشارات المقدمة فيما،فيما يتعلق باإلطارات وقطع غيار المركبات
 إصالح وفحص وتركيب واستبدال وصيانة الطائرات،يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله
بما في ذلك إطارات وعجالت الطائرات والمعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية
.المتعلقة بھا

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE ا يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

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

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

02/07/2020
ZHEJIANG GEELY
HOLDING GROUP CO.,
LTD.

Applicant Name:

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

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،٨بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
ھليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
171851
Class
37
37
الصنف
١٧١٨٥١

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات دھان أو إصالح اإلشارات؛ خدمات صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات؛ معالجة
المركبات ضد الصدأ؛ محطات صيانة المركبات ]إعادة تعبئة الوقود والصيانة[؛ تزليق
المركبات ]تشحيم[؛ غسيل المركبات؛ خدمات صيانة وإصالح الطائرات؛ إعادة تلبيس
اإلطارات بالمطاط؛ تركيب وإصالح أجھزة اإلنذار ضد السرقة؛ إصالح اإلطارات المطاطية

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Painting or repair of signs; motor vehicle maintenance and
repair; anti-rust treatment for vehicles; vehicle service stations
;][refueling and maintenance]; vehicle lubrication [greasing
vehicle wash; airplane maintenance and repair; retreading of
tires; burglar alarm installation and repair; rubber tire repair
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Date of

04/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bear Robotics Korea, Inc.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address B1, 10, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-gu,
Seoul 04779, Republic of Korea
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
171863
Class
37

Goods/Services
machinery installation, maintenance and repair, vehicle battery
charging, vehicle breakdown repair services, vehicle cleaning,
maintenance of computers, vehicle maintenance, installation,
maintenance and repair of computer hardware, robot hardware
installation , maintenance, and repair, motor vehicle
maintenance and repair, repair of electrical apparatus,
maintenance and repair of remote control apparatus, robot
hardware repair, installation, maintenance and repair of
electronic regulating apparatus, vehicle service stations
refuelling and maintenance , furniture maintenance, electric
appliance installation and repair, installation, maintenance and
repair of electronic control apparatus
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 4020200016318
Claim Date: 31/01/2020

04/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 إنك،بير روبتكس كوريا
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

،جو- سيونج دونج، جيل- ١رو- توكسيوم، ١٠، ١ بي
جمھورية كوريا، ٠٤٧٧٩سيول
شارع بكين/ عمان١١١٨٤ -٨٤١٣١٠ ب.ص
37

الصنف

١٧١٨٦٣

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تصليح المركبات, شحن بطاريات المركبات, والصيانة والتصليح،تركيب اآلالت
، تركيب, صيانة المركبات, إصالح وصيانة أجھزة الكمبيوتر, تنظيف المركبات,المعطلة
 صيانة,( تركيب وصيانة واصالح االنسان اآللي )اآللة,صيانة و إصالح أجھزة الحاسوب
, إصالح وصيانة اجھزة التحكم عن بعد, إصالح االجھزة االلكترونية,وإصالح المركبات اآللية
 محطات, صيانة وإصالح أجھزة التنظيم اإللكترونية,(إصالح اجزاء االنسان اآللي )روبوتات
 تركيب وإصالح األجھزة, صيانة األثاث, التزود بالوقود والصيانة
خدمة المركبات
ّ
 تركيب وصيانة وإصالح أجھزة التحكم اإللكترونية,الكھربائية

KP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٠٢٠٢٠٠٠١٦٣١٨ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠١/٣١ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

12/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة المركبات العالمية لتجارة السيارات

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة عمان/الشارع زھران مجمع الحسيني  -مكتب ، ٤١٢
ص.ب١١٨٣١ ,٢١٨:
ص.ب  ١١٨٣١ -٢١٨المدينة عمان/الشارع زھران مجمع
الحسيني  -مكتب ٤١٢
37
الصنف
١٧١٩٥٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صيانة واصالح المركبات

12/08/2020

Date of

Applicant Name:

global vehicles for cars
trading Ltd.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :amman-zahran st., P.O.Box:
218, 11831
Applicant for
P.O.Box 218 -11831 city/street :ammanCorrespondence
zahran st.
Trademark
171957
Class
37

Goods/Services
Maintenace and repair of vechicles

288

Date of

31/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
moataz Yousef m. jalajel
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman\Naoor, P.O.Box: 10, 10

Applicant for
P.O.Box 10 -10 Amman\Naoor
Correspondence
Trademark
171810
Class
37

Goods/Services
Maintenance services, sterilization, house cleaning, installation
and maintenance of refrigeration and air conditioning
equipment, paint and brushing services, and tile installation
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use The maintenance separately
from the mark

37

الصنف

31/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

معتز يوسف محمد جالجل
االردن
مؤسسة
١٠ ,١٠:ب. ص، ناعور/عمان

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

ناعور/ عمان١٠ -١٠ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٨١٠

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الصيانة و التعقيم و تنظيف المنازل و تركيب و صيانة اجھزة التبريد و التكيف و
خمات الدھان و الطراشة و تركيب البالط
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھاالحق المطلق باستعمال الصيانة بمعزل عن:التنازل
العالمة
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Date of

22/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

22/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،نيتفليكس
امريكا
شركة اجنبية

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

Applicant Name:
Netflix, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 100 Winchester Circle, Los Gatos,
California 95032, United States of America

،٩٥٠٣٢  كاليفورنيا، لوس غاتوس، وينشيستر سيركل١٠٠
الواليات المتحدة األميركية

Applicant for
Correspondence

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

Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171760
Class
38

Goods/Services
Audio and video on demand transmission; streaming of audio
and visual content; transmission of voice, data, images, signals,
messages and information; audio and visual broadcasting;
transmission and delivery of audio and visual content; video-ondemand transmission services; providing an online forum
where users can post ratings, reviews, and recommendations of
movies and television shows and on events and activities in the
field of entertainment and education.
Claiming Color Red as per the specimen filed at the Trademark
Office

38

الصنف

١٧١٧٦٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمة نقل الصوت والفيديو عند الطلب؛ البث التدفقي للمحتوى الصوتي والبصري؛ نقل
الصوت والبيانات والصور واإلشارات والرسائل والمعلومات؛ بث محتوى الصوت والفيديو؛
نقل المحتوى الصوتي والبصري وتسليمه؛ خدمات نقل الفيديو عند الطلب؛ توفير منتدى
الين( يتيح للمستخدمين نشر التقييمات والتعليقات والتوصيات المتعلقة باألفالم-مباشر )ان
.والبرامج التلفزيونية واألحداث والنشاطات في مجال الترفيه والتربية والتعليم

العالمة محددة باللون األحمر كما في النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

08/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1
2AQ, United Kingdom
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
171939
Class
38

08/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

 المملكة، ايه كيو٢ ١  اس إي، لندن، مور لندن ريفرسايد٣
المتحدة
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
١٧١٩٣٩

Goods/Services
Telecommunications services; communications services; telephone,
mobile telephone, facsimile, telex, message collection and
transmission, radio-paging, call diversion, answerphone, directory
enquiries and electronic mail services; transmission, delivery and
reception of sound, data, images, music and information; electronic
message delivery services; on-line information services relating to
telecommunications; data interchange services; transfer of data by
telecommunication; transmission of digital files; satellite
communication services; broadcasting services; broadcasting or
transmission of radio or television programmes, films and interactive
games; videotext, teletext and viewdata services; broadcasting,
transmission and delivery of multimedia content and electronic games
over electronic communications networks; video messaging services;
video conferencing services; video telephone services;
telecommunication of information (including web pages), computer
programs and any other data; rental of access time to a database
server; provision of telecommunications connections for telephone
hotlines and call centres; telephone communication services provided
for hotlines and call centres; providing user access to the Internet;
providing telecommunications connections or links to the Internet or
databases; providing user access to the Internet (service providers);
provision and operation of electronic conferencing, discussion groups
and chat rooms; providing access to digital music websites on the
Internet; providing access to MP3 websites on the Internet; delivery of
digital music by telecommunications; providing access to
telecommunications infrastructures and networks for other operators
and third parties; rental of telecommunications infrastructure and
networks to other operators and third parties; telecommunication
access services; computer aided transmission of messages and
images; communication by computer; transmission and distribution of
data or audio visual images via a global computer network or the
Internet; providing access to the Internet on a temporary basis for third
parties; providing electronic transmission of electronic payment data
via a global computer network; news agency services; transmission of
news and current affairs information; hire, leasing or rental of
apparatus, instruments, installations or components for use in the
provision of the aforementioned services; provison of access to an
electronic on-line network for information retrieval; leasing of access
time to a computer database; leasing of access time to computer
bulletin and message boards and to computer networks; Internet
service provider (ISP) services; advisory, information and consultancy
services relating to all the aforementioned.
Special condition: Claiming orange, white and black colors.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الفاكس، الھاتف المحمول، الھاتف، خدمات االتصاالت،خدمات االتصاالت عن بعد
 الرد على، تحويل المكالمات، االستدعاء بالراديو، تجميع وإرسال الرسائل،التلكس
 توصيل واستقبال، إرسال، استعالمات الدليل وخدمات البريد اإللكتروني،الھاتف
 خدمات توصيل الرسائل، الموسيقى والمعلومات، الصور، البيانات،الصوت
 خدمات، خدمات المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة باالتصاالت عن بعد،اإللكترونية
، إرسال الملفات الرقمية، نقل البيانات عن طريق االتصاالت عن بعد،تبادل البيانات
 بث أو إرسال البرامج، خدمات البث،خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية
 النص، خدمات النص الفيديوي، األفالم واأللعاب التفاعلية،اإلذاعية أو التليفزيونية
 إرسال وتوصيل محتوى الوسائط المتعددة، بث،التليفزيوني والبيانات المرئية
، خدمات رسائل الفيديو،واأللعاب اإللكترونية عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية
 االتصاالت، خدمات ھاتفية عبر الفيديو،خدمات عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو
 برامج الحاسب اآللي وأي بيانات،(عن بعد للمعلومات )بما في ذلك صفحات الويب
 توفير وصالت اتصاالت عن، تأجير زمن الوصول إلى خادم قاعدة البيانات،أخرى
 خدمات اتصاالت ھاتفية مقدمة لخطوط،بعد لخطوط ھاتفية ساخنة ومراكز اتصال
 توفير وصالت، توفير اتصال المستخدمين باإلنترنت،ساخنة ومراكز اتصال
 توفير اتصال المستخدم،اتصاالت عن بعد أو روابط باإلنترنت أو قواعد البيانات
 مجموعات، توفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية،(باإلنترنت )مقدمي الخدمة
 توفير االتصال بمواقع إلكترونية للموسيقى الرقمية على،النقاش وغرف الدردشة
 توصيل، على اإلنترنت٣MP  توفير الدخول على المواقع اإللكترونية،اإلنترنت
 توفير الوصول إلى البنية التحتية،الموسيقى الرقمية عن طريق االتصاالت عن بعد
 تأجير البنية التحتية،لالتصاالت عن بعد والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة
 خدمات وصول،لالتصاالت عن بعد والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة
 االتصاالت، إرسال الرسائل والصور بمساعدة الحاسب اآللي،االتصاالت عن بعد
 إرسال وتوزيع البيانات أو الصور السمعية والبصرية،عن طريق الحاسب اآللي
 توفير االتصال باإلنترنت على،عبر شبكة الحاسب اآللي العالمية أو اإلنترنت
 توفير إرسال إلكتروني لبيانات الدفع اإللكتروني،أساس مؤقت لألطراف الثالثة
 نقل األخبار ومعلومات، خدمات وكاالت األنباء،عبر شبكة حاسب آلي عالمية
 تجھيزات أو مكونات، أدوات، استئجار أو تأجير أجھزة، توظيف،األحداث الجارية
 توفير االتصال بشبكة إلكترونية عبر،لالستخدام في تقديم الخدمات سابقة الذكر
 استئجار زمن الوصول إلى قاعدة بيانات حاسب،اإلنترنت السترجاع المعلومات
 استئجار زمن الوصول إلى نشرة حاسب آلي ولوحات رسائل وإلى شبكات،آلي
 معلومات، خدمات إرشاد،(ISP)  خدمات مقدم خدمة اإلنترنت،حاسب آلي
.واستشارات تتعلق بجميع ما سبق ذكره

. مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض واالسود:اشتراطات خاصة
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Date of

09/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

baazar for products and
chinese furnitures co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
171709
Class
38

Goods/Services
providing access to databases, transmission of electronic mail,
providing telecommunication channels for teleshopping
services
The registration of this trademark should be limited in colour
black and yellow according to the printfiled with the application

09/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

البازار للمنتجات واالثاث الصيني

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

١١٩١٠ ,١١٠١:ب. ص، عمان

38

١١٩١٠ -١١٠١ ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
١٧١٧٠٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير قنوات اتصال, إرسال البريد اإللكتروني,خدمات إتاحة الوصول إلى قواعد البيانات
لخدمات التسوق عن بعد
ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون االسود واالصفر وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

14/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة كريستال للبث الفضائي ذ.م.م

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

االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
١١٩٤٧

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

crystal satellite Broadcast
ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/madina monawara str,
P.O.Box: 528, 11947

عمان/ش المدينة المنورة  ،ص.ب,٥٢٨:

ص.ب  ١١٩٤٧ -٥٢٨المدينة/الشارع عمان/الجاردنز
١٧١٨٧٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البث الفضائي

14/07/2020

Date of

الصنف

38

Applicant for
P.O.Box 528 -11947 city/street amamn/al
Correspondence
jardenz
Trademark
171870
Class
38

Goods/Services
satellite Broadcats

293

Date of

17/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة باسم كريم مبارك وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة

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

Basem Karim Mubarak
and Partners
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address 35 Salem Hindawi St Shmeisani Amman ,
P.O.Box: 926138, 11190

،  شارع سالم الھنداوي٣٥  الشميساني- عمان
١١١٩٠ ,٩٢٦١٣٨:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 926138 -11190 35 salem hindawi
Correspondence
st shmeisani amman
Trademark
172011
Class
39

 شارع٣٥  الشميساني-  عمان١١١٩٠ -٩٢٦١٣٨ ب.ص
سالم الھنداوي
39
الصنف
١٧٢٠١١

Goods/Services
Passenger transport, removal services, reservation (transport)
reservation (travel), sightseeing (tourism )travelers (escorting of
) and tours (arranging of)

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الحجز للسفر وارتياد االماكن ومرافقة, الحجز للنقل,  خدمات االنتقال,نقل المسافرين
(المسافرين وتنظيم الرحالت )السياحة
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
National Tourism Council
Nationality
: QATAR
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 24624 Doha Qatar

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171830
Class
39

Goods/Services
Air, Marine and Land and Railway, pipe transportation of
persons or products; storage of goods; services provided by
companies by using transportation stations and ports,
transportation and services related to rental of transportation
vehicles; services related to Marie Towing discharge and ports
operation Docks and rescue ships and their cargoes, airports
operation services, packaging or filling services, trips
organization services, goods transportation namely fees, dates
transportation way.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Qatar) if used separately from
the Mark.

29/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

المجلس الوطني للسياحة
قطر
ھيئة حكومية

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

 قطر-  الدوحة٢٤٦٢٤ . ب.ص

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
١٧١٨٣٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نقل االشخاص او البضائع برا و بحرا او جوا بالسكك الحديدية او خطوط االنابيب _ تخزين
البضائع الخدمات التي تقدمھا الشركات التي تستغل محطات وموانئ النقل والخدمات المتعلقة
بتأجير عربات النقل _ الخدمات المتعلقة بالسحب البحري والتفريغ وتشغيل الموانىء
واألرصفة وانقاذ السفن وشحناتھا الخدمات المتعلقة بتشغيل المطارات _ الخدمات المتعلقة
بتغليف البضائع او تعبئتھا قبل ارسالھا _ خدمات تنظيم الرحالت ونقل البضائع والخاصة
.باألجرة والمواعيد او طريقة النقل

ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )قطر( إذا وردت
.بمعزل عن العالمة
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Date of

04/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bear Robotics Korea, Inc.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address B1, 10, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-gu,
Seoul 04779, Republic of Korea
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
171864
Class
39

Goods/Services
food delivery, delivery of goods, Transportation services
provided to individuals, carting, vehicle transport services,
reservation services for vehicle rental, refrigerated
transportation of food, porterage, transport, vehicle leasing
services, vehicle rental, distribution (delivery) of meals, same
day delivery services, delivery of food by restaurants, cart
rental, inspection of vehicles before transport, transport of
goods, trolley services for others, rental of wagons, vehicle
transport
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 4020200016321
Claim Date: 31/01/2020

04/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 إنك،بير روبتكس كوريا
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

،جو- سيونج دونج، جيل- ١رو- توكسيوم، ١٠، ١ بي
جمھورية كوريا، ٠٤٧٧٩سيول
شارع بكين/ عمان١١١٨٤ -٨٤١٣١٠ ب.ص
39

الصنف

١٧١٨٦٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 النقل بعربات الجر أو, خدمات النقل المقدمة لألفراد, خدمات تسليم البضائع,توصيل الطعام
, نقل الطعام في مركبات ثالجات, خدمات حجز تأجير المركبات, خدمات مركبات النقل,الدفع
, خدمات تأجير المركبات, خدمات تأجير المركبات, النقل,(خدمات العتالة )التحميل والتنزيل
 خدمات توصيل الطعام من, خدمات التوصيل في نفس اليوم,خدمات توزيع )توصيل( الوجبات
 نقل, خدمات فحص المركبات قبل القيام بالنقل, تأجير عربات الجر أو الدفع,قبل المطاعم
 نقل السيارات, تأجير عربات اإلمدادات, خدمات عربات الترولي لألخرين,السلع

KP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٠٢٠٢٠٠٠١٦٣٢١ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠١/٣١ :تاريخ االدعاء
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Date of

11/08/2020

11/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة القبطان لخدمات التوصيل المحدودة المسؤولية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

captain for services
Delivery LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Abdulah alasbah street, P.O.Box: 921409,
11192
Applicant for
P.O.Box 921409 -11192 city
Correspondence
Amman/Abdulah alasbah street
Trademark
171877
Class
39

Goods/Services
car transport, hauling, parcel delivery, packaging of goods,
delivery of goods. storage of goods, freighting transport,
transport brokerage, transportation information message
delivery, delivery of goods by mail order, stevedoring,
tragsportation logistics, car transport, transport reservation
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use the general and descriptive words and general
drawing separately from the mark

١١١٩٢ ,٩٢١٤٠٩:ب. ص، شارع عبدﷲ األصبح

39

شارع عبدﷲ/ المدينة عمان١١١٩٢ -٩٢١٤٠٩ ب.ص
األصبح
الصنف
١٧١٨٧٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تغليف, حدمات تسليم الطرود، خدمات الجر أو النفل,حدمات النقل بالسيارات
,وساطه النقل،خدمات الشحن النقل،خدمات تخزين البضائع، خدمات تسليم البصائع,البضائع
 خدمات, تسليم البضائع بالطلب البريدي،تسليم الرسائل،خدمات تقديم المعلومات عن النقل
 الحجز للنقل، خدمات النقل بالسيارات، خدمات النقل اللوجستيه,الشحن والتفريغ
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية والرسم العام بمعزل عن العالمه
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Date of

17/12/2019

17/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الرينبو لتعليم الفنون لذوي االحتياجات الخاصة

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al-Rainbow for arts
Education for Special
Needs Individuals
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman ALShmesani , Salem Al-Hindawi
st -Villa No 23, P.O.Box: 9431, 11191

، ٢٣ فيال رقم- شارع سالم الھنداوي- الشميساني،عمان
١١١٩١ ,٩٤٣١:ب.ص

Applicant for
Correspondence

شارع سالم- الشميساني، عمان١١١٩١ -٩٤٣١ ب.ص
٢٣ فيال رقم- الھنداوي

Trademark

P.O.Box 9431 -11191 Amman
ALShmesani , Salem Al-Hindawi st -Villa
No 23
171774
Class
41

Goods/Services
Education and training in painting, ceramics and crafts;
entertainment, sporting and cultural acnvities, arranging and
conducting of workshops [training], arranging and conducting
of conferences, teaching / educational services / instruction
services

41

الصنف

١٧١٧٧٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التعليم والتدريب في مجال الرسم و الخزف والحرف والمھن اليدوية والترفيه
 تنظيم,[ تنظيم وادارة ورشات العمل ]التدريب,واألنشطة الرياضية والثقافية
.خدمات التعليم,/التربية/ خدمات التدريس,وإدارة المؤتمرات
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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
171749
Class
41

Goods/Services
Business education and training services, namely, developing
and facilitating customized leadership and business
development programs, providing business coaching services,
and providing business education programs to start-ups and
existing businesses.
The registration of this mark does not give its owners the
exclusive right to use the word STARTUPS separately from the
mark

41

الصنف

١٧١٧٤٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تطوير وتيسير برامج الريادة حسب، وبخاصة،خدمات التعليم والتدريب في مجال األعمال
 وبرامج التعليم في، تقديم خدمات التدريب في مجال األعمال،الطلب وبرامج تطوير األعمال
.مجال األعمال فيما يخص األعمال الناشئة والحالية
STARTUPS ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي أصحابھا الحق المطلق بااستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمة
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Date of

31/05/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171799
Class
41

Goods/Services
Arranging and conducting of swimming classes for
handicapped people; arranging and conducting of wheelchair
tennis classes; arranging and conducting of exercise programs
(training for prevention of frailty and walking assistance);
arranging and conducting of educational and cultural classes;
arranging and conducting of universal sports events.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

31/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بريدجستون كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-٣  كايوباشي،١-١

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧١٧٩٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ترتيب وإدارة دروس التنس لراكبي،ترتيب وتنظيم دروس السباحة لألشخاص المعاقين
 ترتيب وتنفيذ برامج التمارين )التدريب للوقاية من الھشاشة البدنية،الكراسي المتحركة
 ترتيب وإدارة األحداث الرياضية، ترتيب وإجراء فصول تعليمية وثقافية،(والمساعدة بالمشي
.العالمية
JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
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Date of

22/06/2020

22/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

Applicant Name:
Netflix, Inc.
. انك،نيتفليكس
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
امريكا
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address 100 Winchester Circle, Los Gatos,
،٩٥٠٣٢  كاليفورنيا، لوس غاتوس، وينشيستر سيركل١٠٠
California 95032, United States of America
الواليات المتحدة األميركية
Applicant for
Cedar White Bradley Consulting/Jordan
-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
Correspondence
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
Street, Al-Hijaz Towers Center
Trademark
171761
Class
41
41
الصنف
١٧١٧٦١

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

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Entertainment services; entertainment information; film production, other
than advertising films; providing non-downloadable films and television
shows via video-on-demand transmission services; provision of
entertainment information via a website; amusement park services;
entertainment services in the nature of television series and movies in the
fields of action adventure, animation, anime, biography, classics, comedy,
crime, documentary, drama, faith, family, fantasy, film-noir, history, horror,
international, musical, mystery, romance, science fiction, sports, thrillers,
war, and westerns; entertainment services in the nature of conducting
exhibitions and conventions concerning television and film, and television
and film characters; entertainment services in the nature of development,
creation, production, distribution, and post-production of motion picture
films, television shows, special events, and multimedia entertainment
content; entertainment services in the nature of a live theatrical, musical or
comedic performance; fan club services; production and distribution of
motion picture films and television shows; providing entertainment
services via a global communication network in the nature of online games
and websites featuring a wide variety of general interest entertainment
information relating to motion picture films, television show programs,
musical videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials; providing online non-downloadable video clips and other
multimedia digital content containing audio, video, artwork, and text from
and related to entertainment, film, television, television and film
characters, music, and celebrities; providing entertainment information via
a website; entertainment services, namely, providing online computer,
electronic and video games; providing temporary use of nondownloadable interactive games; providing information, reviews, and
recommendations regarding movies and television shows via a website
and video-on-demand transmission services; educational and
entertainment services, namely, providing interactive online television
series and movies; interactive entertainment; online interactive
entertainment; conducting entertainment events and activities; interactive,
experiential and immersive audience participation events and recreational
activities; entertainment services in the nature of organizing and
conducting exhibitions, conferences, and conventions in the fields of
entertainment, film, television, television and film characters, music, and
celebrities; organizing and conducting community festivals featuring
music, art, food, film, television, theater, drama, dance, live musical
performances, speakers, celebrity appearances, and cultural exhibitions
and activities; providing online non-downloadable comic books and
graphic novels; radio entertainment services; production and distribution
of radio programs and sound recordings; providing podcasts in the field of
entertainment; production of podcasts; providing online music, not
downloadable.
Claiming Color Red as per the specimen filed at the Trademark Office

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الترفيه؛ معلومات الترفيه؛ إنتاج األفالم غير األفالم الدعائية؛ توفير
األفالم والبرامج التلفزيونية غير القابلة للتنزيل عبر خدمات النقل عند الطلب؛
توفير المعلومات عبر موقع إلكتروني؛ خدمات منتزھات الترفيه؛ خدمات
الترفيه على شكل مسلسالت تلفزيونية وأفالم في مجال مغامرات الحركة
والرسوم المتحركة والرسوم المتحركة )انمي( والسيرة الذاتية والكالسيكيات
والكوميديا والجريمة والوثائقيات والدراما والمعتقدات والعائلة والخيال
واألفالم السينمائية القائمة على التصوير باألسود واألبيض والتاريخ والرعب
والمواضيع العالمية والموسيقى والغموض والرومانسية والخيال العلمي
والرياضة والتشويق والحرب والغرب األمريكي )وسترن(؛ خدمات الترفيه
على شكل إقامة المعارض والمؤتمرات المتعلقة بالتلفزيون واألفالم
وشخصيات التلفزيون واألفالم؛ خدمات الترفيه على شكل تطوير األفالم
السينمائية والبرامج التلفزيونية والفعاليات الخاصة والمحتوى الترفيھي
المتعدد الوسائط وإنشائھا وإنتاجھا وتوزيعھا وتقديم خدمات ما بعد اإلنتاج؛
خدمات الترفيه على شكل عروض مسرحية حية أو موسيقية أو كوميدية؛
خدمات نادي المعجبين؛ إنتاج األفالم السينمائية والبرامج التلفزيونية
وتوزيعھا؛ توفير خدمات الترفيه عبر شبكة اتصاالت عالمية على شكل ألعاب
الين( ومواقع إلكترونية تشمل مجموعة كبيرة من معلومات-مباشرة )ان
الترفيه ذات االھتمام العام والمتعلقة باألفالم السينمائية والبرامج التلفزيونية
والفيديوھات الموسيقية ومقتطفات األفالم ذات الصلة والصور وغيرھا من
(الين-المواد ذات الوسائط المتعددة؛ توفير مقتطفات الفيديو المباشرة )ان
غير القابلة للتنزيل وغيرھا من المحتوى الرقمي المتعدد الوسائط الذي
يحتوي على الصوت والفيديو واألعمال الفنية و النصوص المتعلقة بالترفيه
واألفالم والتلفزيون والشخصيات التلفزيونية والسينمائية والموسيقى
والمشاھير؛ توفير معلومات ترفيھية عبر موقع إلكتروني؛ خدمات الترفيه
-وتحديداً توفير األلعاب الحاسوبية واإللكترونية وألعاب الفيديو المباشرة )ان
الين(؛ توفير االستخدام المؤقت لأللعاب التفاعلية غير القابلة للتنزيل؛ توفير
المعلومات والتقييمات والتوصيات المتعلقة باألفالم والبرامج التلفزيونية عبر
الموقع اإللكتروني وخدمات النقل عند الطلب؛ الخدمات التعليمية والترفيھية
الين(؛-وتحديداً توفير المسلسالت التلفزيونية واألفالم التفاعلية المباشرة )ان
الين(؛ إجراء الفعاليات-الترفيه التفاعلي؛ الترفيه التفاعلي المباشر )ان
واألنشطة الترفيھية؛ األنشطة الترفيھية والفعاليات التفاعلية والتجريبية
بمشاركة الجمھور؛ الخدمات الترفيھية على شكل تنظيم وعقد المعارض
والمؤتمرات واالتفاقيات في مجاالت الترفيه واألفالم والتلفزيون الشخصيات
التلفزيونية والسينمائية والموسيقى والمشاھير؛ تنظيم وعقد المھرجانات
المجتمعية التي تضم الموسيقى والفن والطعام والسينما والتلفزيون والمسرح
والدراما والرقص والعروض الموسيقية الحية والمتحدثين وظھور المشاھير
والمعارض واألنشطة الثقافية ؛ توفير الكتب الھزلية والروايات المصورة
الين( غير قابلة للتنزيل؛ خدمات الترفيه عبر الراديو؛ إنتاج-مباشرة )ان
وتوزيع برامج الراديو والتسجيالت الصوتية؛ توفير البودكاست في مجاالت
الين( غير قابلة-الترفيه؛ إنتاج البودكاست؛ توفير الموسيقى المباشرة )ان
.للتنزيل

العالمة محددة باللون األحمر كما في النموذج المودع لدى مسجل العالمات
التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

25/06/2020

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

اماجينيير كو ،.ليمتد.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١-٧نيشي-شينجوكو -٢تشوم ،شينجوكو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
41
الصنف
١٧١٩١٩

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عبر وسائط اإلنترنت ،المعلومات المتعلقة بخدمات األلعاب
اإللكترونية المقدمة عبر وسائط اإلنترنت ،خدمات األلعاب عبر اإلنترنت التي يتم توفيرھا عن
طريق وسائط اإلنترنت أو شبكة الحاسوب ،المعلومات المتعلقة بخدمات األلعاب عبر اإلنترنت
المقدمة عبر وسائط اإلنترنت أو شبكة الحاسوب ،توفير ألعاب الحاسوب عبر اإلنترنت،
المعلومات المتعلقة بألعاب الحاسوب عبر اإلنترنت ،توفير مرافق التسلية ،توفير ألعاب عبر
اإلنترنت للھواتف الذكية ،المعلومات المتعلقة باأللعاب عبر اإلنترنت للھواتف الذكية.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء٠٢٨٨٧٠-٢٠٢٠ :
تاريخ االدعاء٢٠٢٠/٠٣/١٧ :

25/06/2020

Date of

Name Applicant:
IMAGINEER Co., Ltd.
Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171919
Class
41

Trademark

Goods/Services
;Electronic games services provided by means of the Internet
information relating to electronic games services provided by
means of the Internet; on-line game services provided by means
of the Internet or computer network; information relating to online game services provided by means of the Internet or
;computer network; providing on-line computer games
information relating to on-line computer games; providing
;amusement facilities; providing on-line games for smartphones
information relating to on-line games for smartphones.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2020-028870
Claim Date: 17/03/2020
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
National Tourism Council
Nationality
: QATAR
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 24624 Doha Qatar

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171829
Class
41

Goods/Services
Educational services, Entertainment services related to this
services provided by Individuals, Authorities and institutes
specialized in improve the human and animal, Entertainment
services which create happiness and promote the persons.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Qatar) if used
separately from the Mark.

29/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

المجلس الوطني للسياحة
قطر
ھيئة حكومية

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

 قطر-  الدوحة٢٤٦٢٤ . ب.ص

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
١٧١٨٢٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التربية والتعليم والترفيه تتعلق ھذه الفئه بالخدمات التي يقدمھا االشخاص أو الھيئات أو
 خدمات الترفيھية التي من شأنھا ادخال، المعاھد الخاصة بتنمية قدرات االنسان أو الحيوان
.السرور والترويج عن االشخاص
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )قطر( إذا:التنازل
.وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

30/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Issa Mohammad Issa Asaf
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Abdullah Ghosheh Building
No.38, P.O.Box: 189, 11821
Applicant for
P.O.Box 189 -11821 city/street Abdullah
Correspondence
Ghosheh Building No.38
Trademark
171707
Class
41

Goods/Services
Training and education in the field of human resources and
personal development

30/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عيسى محمد عيسى عساف
االردن
مؤسسة فردية

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

الشارع/المدينة
شارع عبدﷲ غوشة
١١٨٢١ ,١٨٩:ب. ص، ٣٨ عمارة رقم

41

الصنف

الشارع/ المدينة١١٨٢١ -١٨٩ ب.ص
٣٨ عمارة رقم, شارع عبدﷲ غوشة
١٧١٧٠٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التدريب والتعليم في مجال الموارد البشرية
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mining Research &
Development CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address P.O Box 222 Amman, 11118 Jordan,
P.O.Box: 921100, 11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171842
Class
42

Goods/Services
Research relating to mineral resources; Mineral exploration
services; Conducting feasibility studies relative to mineral
exploration Related to precious metal, mineral rocks, base
metal.

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

البحث والتطوير التعديني

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

,٩٢١١٠٠:ب. ص،  األردن١١١١٨ ، عمان٢٢٢ .ب.ص
١١١٩٢
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن, عمان
42
الصنف
١٧١٨٤٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إجراء دراسات الجدوى، خدمات التنقيب عن المعادن،البحوث المتعلقة بالموارد المعدنية
المتعلقة باستكشاف المعادن والخاصة بالمعادن النفيسة والصخور المعدنية والمعادن
.االساسية
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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
١٧١٧٥٣

28/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تصميم وتطوير عتاد وبرمجيات حاسوبية؛ خدمات حاسوبية؛ خدمات مزود خدمة
التطبيقات؛ خدمات البرمجيات كخدمة؛ خدمات المنصة كخدمة؛ توفير برمجيات
الحوسبة السحابية؛ توفير البرمجيات التي تتيح للمستخدمين االستثمار في العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية
واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ توفير
تكنولوجيا دفتر االستاذ الموزع؛ توفير برمجيات مستخدمة في إدارة محافظ العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول
الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة وأصول رموز الخدمة؛
توفير البرمجيات التي تسھّل قدرة المستخدم على رؤية تداول العمالت الرقمية
والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية
واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة وتحليلھا
وتسجيلھا وتخزينھا ومراقبتھا وإدارتھا والتداول بھا وتبادلھا؛ توفير البرمجيات
إلرسال العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة وأصول سلسلة الكتل
واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة وأصول رموز
الخدمة واستالمھا وقبولھا وشرائھا وبيعھا وتخزينھا ونقلھا والتداول بھا وتبادلھا؛
توفير البرمجيات لتنفيذ التبادالت المالية وتسجيلھا وإلنشاء الحسابات والحفاظ عليھا
وإدارة المعلومات بشأن التعامالت المالية على دفتر أستاذ عام موزعة وشبكات الدفع
من شخص لشخص؛ توفير البرمجيات لمعالجة الدفعات اإللكترونية ونقل األموال إلى
اآلخرين ومنھم؛ توفير برمجيات المنصات المالية اإللكترونية؛ توفير البرمجيات
لالستخدام كواجھة برمجة تطبيقات لتطوير تطبيقات برمجيات سلسلة الكتل واختبارھا
ودمجھا؛ توفير البرمجيات لنقل العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة
المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز الخدمة بين األطراف؛ توفير البرمجيات المستخدمة في
التداوالت المالية؛ توفير البرمجيات لالستخدام في التبادل المالي؛ توفير البرمجيات
لالستخدام في الوصول إلى المعلومات المالية وبيانات السوق وتوجھاته؛ توفير
البرمجيات لتسوية المعامالت المالية ولتوفير إمكانية التحقق من األطراف في أي
معاملة مالية وللحفاظ على دفتر األستاذ للمعامالت المالية؛ توفير البرمجيات إلدارة
األمن المش َّفر لعمليات البث اإللكتروني عبر شبكات الحاسوب؛ توفير البرمجيات
لالستخدام مع العمالت الرقمية؛ توفير البرمجيات لالستخدام مع العمالت المش َّفرة؛
توفير البرمجيات لالستخدام مع العمالت االفتراضية؛ توفير البرمجيات لالستخدام مع
محفظة العمالت الرقمية وخدمات التخزين؛ توفير البرمجيات لعمليات الدفع بالعمالت
الرقمية والصرف؛ توفير برمجيات دفتر األستاذ الموزع لالستخدام في معاجلة
المعامالت المالية؛ توفير البرمجيات لتحويل األموال اإللكتروني؛ توفير البرمجيات
لتحويل العمالت؛ توفير البرمجيات لجمع البيانات وتوزيعھا؛ توفير البرمجيات
لمعامالت الدفع؛ توفير البرمجيات لربط الحواسيب بقواعد بيانات محلية وشبكات
حاسوب عالمية؛ توفير البرمجيات إلنشاء قواعد بيانية قابلة للبحث من المعلومات
والبيانات؛ توفير البرمجيات إلدارة معامالت العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية
والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز
الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة والتحقق منھا؛ توفير البرمجيات إنشاء
وإدارة العقود الذكية؛ توفير البرمجيات إلدارة معامالت الدفع والصرف؛ توفير

Applicant for
Correspondence

42

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
171753
Class
42

Trademark

Goods/Services
;Design and development of computer hardware and software
;computer services; application service provider (ASP) services
)software as a service (SaaS) services; platform as a service (PaaS
services; providing cloud computing software; providing software
enabling users to invest in digital currency, virtual currency,
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized assets,
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; providing distributed
ledger technology; providing software for use in managing portfolios
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token and
utility token assets; providing software which facilitates the ability of
users to view, analyze, record, store, monitor, manage, trade and
exchange digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital
and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens
and utility tokens; providing software for sending, receiving,
accepting, buying, selling, storing, transmitting, trading and
exchanging digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital
and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens
and utility tokens; providing software for implementing and
recording financial transactions, for creating accounts and
maintaining and managing information about financial transactions
;on distributed public ledgers and peer to peer payment networks
providing software for processing electronic payments and for
transferring funds to and from others; providing electronic financial
platform software; providing software for use as an application
programming interface (API) for the development, testing, and
integration of blockchain software applications; providing software
for transfers of digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens between parties; providing software for use
;in financial trading; providing software for use in financial exchange
providing software for use in accessing financial information and
market data and trends; providing software for settling financial
transactions, for providing authentication of parties to a financial
;transaction, for maintaining ledgers for financial transactions
providing software for the management of cryptographic security of
electronic transmissions across computer networks; providing
software for use with digital currency; providing software for use
with cryptocurrency; providing software for use with virtual
currency; providing software for use with digital currency wallet and
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البرمجيات للصرف اإللكتروني للعمالت بالعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة
المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ توفير البرمجيات المستخدمة في إتاحة النقل
اإللكتروني لألموال إلى الغير ومنھم؛ توفير البرمجيات إلنشاء عملة رقمية المركزية
ومفتوحة المصدر لالستخدام في المعامالت المعتمدة على سلسلة الكتل؛ توفير
البرمجيات إلنشاء عملة افتراضية المركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في
المعامالت المعتمدة على سلسلة الكتل؛ توفير البرمجيات إلنشاء عمالت مشفرة
المركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في المعامالت المعتمدة على سلسلة الكتل؛
توفير برمجيات إلنشاء أصول مر َّقمة المركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في
المعامالت المعتمدة على سلسلة الكتل؛ توفير البرمجيات إلنشاء رموز رقمية المركزية
ومفتوحة المصدر لالستخدام في المعامالت المعتمدة على سلسلة الكتل؛ توفير
برمجيات لتشفير النقل اآلني للمعلومات الرقمية عبر اإلنترنت وإتاحته باإلضافة عبر
طرق تواصل أخرى بين األجھزة الحاسوبية؛ توفير برمجيات تتيح للمستخدم احتساب
المعايير المتعلقة بالمعامالت المالية؛ توفير برمجيات منصة دفتر األستاذ الموزع
المستخدمة في معالجة المعامالت المالية؛ توفير البرمجيات للنقل االلكتروني لألموال
وتحويل العمالت؛ توفير البرمجيات المستخدمة في اإلدارة اآلمنة لتحويل العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية
واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة إلى عمالت
صعبة؛ توفير بوابة ويب تشمل مدونات ومنشورات غير قابلة للتنزيل على شكل
مقاالت وأعمدة وأدلة إعالمية في مجاالت العمالت االفتراضية وأصول سلسلة الكتل
واألصول الرقمية وتداوالت السوق وتوجھاتھا؛ توفير بوابة ويب للمستخدمين
للوصول إلى المعلومات في مجال العمالت االفتراضية وأصول سلسلة الكتل واألصول
الرقمية؛ المنصة كخدمة تشمل منصات البرمجيات الحاسوبية لبيع وشراء العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية
واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ البرمجيات
كخدمة التي تشمل منصات البرمجيات الحاسوبية لبيع وشراء العمالت الرقمية
والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية
واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ الخدمات
الحاسوبية وتحديداً إنشاء بيئة افتراضية مباشرة )ان-الين( لبيع وشراء العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية
واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ المنصات
كخدمة التي تشمل منصات البرمجيات الحاسوبية إلدارة األنظمة الحاسوبية ذات
التخزين الموزع التي يتم تشغيلھا بواسطة سلسلة الكتل والرموز؛ البرمجيات كخدمات
التي تشمل منصات البرمجيات الحاسوبية إلدارة األنظمة الحاسوبية ذات التخزين
الموزع التي يتم تشغيلھا بواسطة سلسلة الكتل والرموز؛ الخدمات الحاسوبية وتحديداً
توفير نظام تخزين ملفات إلكتروني ال مركزي ومنصة تخزين سحابية مفتوحة
المصدر؛ خدمات حاسوبية وتحديداً توفير منصة تخزين األشياء اإللكترونية الالمركزية
للتشفير التام والتي يتم تشغيلھا بواسطة سلسلة الكتل والدفعات بواسطة سلسلة الكتل؛
الخدمات الحاسوبية وتحديداً توفير خدمات تخزين سحابي آمن وخاص ومش ّفر؛
الخدمات الحاسوبية وتحديداً توفير تخزين البيانات الند للند الموزعة عبر موارد
التخزين اإللكترونية للعمالء غير المستعملة؛ الخدمات الحاسوبية وتحديداً توفير منصة
التخزين السحابي الالمركزي المفتوح المصدر؛ خدمات تشفير البيانات وتشمل
تكنولوجيا برمجيات سلسلة الكتل وبروتوكوالت الند للند لتوفير تخزين سحابي آمن
وخاص ومشفر؛ تخزين إلكتروني موزع لوسائط إلكترونية وتحديداً بيانات ومستندات
وملفات ونصوص وصور فوتوغرافية وصور ورسوم بيانات وموسيقى ومحتوى
سمعي وفيديو ووسائط متعددة؛ توفير البرمجيات المستخدمة في محفظة العمالت
المشفرة؛ توفير البرمجيات إلدارة التبادالت الرقمية بطريقة ديمقراطية للعناصر
االفتراضية من خالل العقود الذكية؛ استخراج البيانات؛ توفير البرمجيات لالستخدام في
التداول والتسوية والنقل والتلقي والتخزين والتأكيد وفي إدارة مخاطر التداول المالي
لعمالت سوق الصرف في مجال العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة
المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ المنصة كخدمة التي تشمل منصات البرمجيات
لتوثيق وتسھيل ومطابقة ومعالجة وتسوية وتخزين وتلقي وتعقب ونقل وتقديم
البيانات التجارية وتبادل تفاصيل المعامالت التجارية وإدارة مدة الدورة التجارية
العامة؛ البرمجيات كخدمة التي تشمل منصات البرمجيات لتوثيق وتسھيل ومطابقة
ومعالجة وتسوية وتخزين وتلقي وتعقب ونقل وتقديم البيانات التجارية وتبادل تفاصيل
المعامالت التجارية وإدارة مدة الدورة التجارية العامة؛ توفير برمجيات لالستخدام مع
تكنولوجيا سلسلة الكتل؛ خدمة البرمجيات كخدمة وتشمل البرمجيات لتسوية وتوزيع
وضبط وتسجيل وتسديد التعامالت التجارية المتعلقة بالعمالت الرقمية والعمالت
االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة
والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ خدمات المنصات كخدمة وتشمل
البرمجيات لتسوية وتوزيع وضبط وتسجيل وتسديد التعامالت التجارية المتعلقة
بالعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل
واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز
الخدمة؛ المنصات كخدمة وتشمل منصات البرمجيات لتسھيل المعامالت والمدفوعات
عبر استخدام العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة
الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز
الخدمة التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات والخدمات من اآلخرين وبيعھا لھم؛

storage services; providing software for digital currency payment
and exchange transactions; providing distributed ledger software for
use in processing financial transactions; providing software for
electronic funds transfer; providing software for currency
conversion; providing software for the collection and distribution of
data; providing software for payment transactions; providing
software for connecting computers to local databases and global
computer networks; providing software for creating searchable
databases of information and data; providing software for managing
and validating digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital asset, blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto
token and utility token transactions; providing software for creating
and managing smart contracts; providing software for managing
payment and exchange transactions; providing software for
electronically exchanging currency for digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; providing
software for use in enabling the electronic transfer of funds to and
from others; providing software for creating a decentralized and
open source digital currency for use in blockchain-based
transactions; providing software for creating a decentralized and
open source virtual currency for use in blockchain-based
transactions; providing software for creating a decentralized and
open source cryptocurrency for use in blockchain-based
transactions; providing software for creating a decentralized and
open source digitized asset for use in blockchain-based
transactions; providing software for creating a decentralized and
;open source digital token for use in blockchain-based transactions
providing software for encrypting and enabling secure transmission
of digital information over the Internet, as well as over other modes
of communication between computing devices; providing software
for allowing users to calculate parameters related to financial
transactions; providing distributed ledger platform software for use
in processing financial transactions; providing software for
electronic funds transfer and currency conversion; providing
software for use in securely managing the conversion of digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens into hard currency; providing a web portal featuring blogs
and non-downloadable publications in the nature of articles,
columns, and informational guides in the fields of virtual currencies,
;digital and blockchain assets and market and trading trends
providing a web portal for users to access information in the field of
virtual currencies, digital and blockchain assets; platform as a
service (PaaS) featuring computer software platforms for the selling
and purchasing digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens; software as a service (SaaS) featuring
computer software platforms for the selling and purchasing digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens; computer services, namely, creating an on-line virtual
environment for the selling and purchasing of digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets,
;digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens
platform as a service (PaaS) featuring computer software platforms
for managing blockchain and token driven, distributed storage
computer systems; software as a service (SaaS) featuring computer
software platforms for managing blockchain and token driven,
distributed storage computer systems; computer services, namely,
providing a decentralized electronic file storage system and open
source cloud storage platform; computer services, namely, providing
a decentralized electronic object storage platform for end-to-end
;encrypted and powered by blockchain and blockchain payments
computer services, namely, providing secure, private encrypted
cloud storage services; computer services, namely, providing
electronic peer-to-peer data storage distributed across unused
customer electronic storage resources; computer services, namely,
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providing open source decentralized cloud storage platform; data
encryption services featuring blockchain software technology and
peer-to-peer protocols to provide secure, private, and encrypted
cloud storage; distributed, electronic storage of electronic media,
namely, data, documents, files, text, photos, images, graphics,
music, audio, video, and multimedia content; providing software for
use as a cryptocurrency wallet; providing software for
democratically managing digital exchanges for virtual items through
smart contracts; data mining; providing software for use in trading,
clearing, transmitting, receiving, storing, confirmation, and financial
trading risk management for exchange market transactions in the
fields of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital
and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens
and utility tokens; platform as a service (PaaS) featuring software
platforms for authenticating, facilitating, matching, processing,
clearing, storing, receiving, tracking, transferring, and submitting
trade data, exchanging of trading transaction details, and
management of the overall trading lifecycle; software as a service
(SaaS) featuring software platforms for authenticating, facilitating,
matching, processing, clearing, storing, receiving, tracking,
transferring, and submitting trade data, exchanging of trading
transaction details, and management of the overall trading lifecycle;
providing software for use with blockchain technology; software as a
service (SaaS) services featuring software for clearing, allocation,
compliance, recordation and settlement of trading related to digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens; platform as a service (PaaS) services featuring software for
clearing, allocation, compliance, recordation and settlement of
trading related to digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens and utility tokens; platform as a service (PaaS) featuring
software platforms for facilitating transactions and payments using
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and
utility tokens that allow users to buy from, and sell products and
services to others; software as a service (SaaS) featuring software
platforms for facilitating transactions and payments using digital
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility
tokens that allow users to buy from, and sell products and services
to others; providing blockchain-based software platforms and
distributed computing software platforms for auditing and verifying
digital information and codes; design, development and
implementation of audit and security software for blockchain-based
platforms; providing software for use in facilitating secure
transactions; providing software for auditing digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; software
platforms for decentralized blockchain style communication;
software platforms for the tracking and support of data transactions;
design, development, and implementation of software for distributed
computing platforms; design, development, and implementation of
software for blockchain; design, development, and implementation
of software solutions for digital currency security; design,
development, and implementation of software for digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset,
digitized asset, digital token, crypto token and utility token wallets;
design, development, and implementation of software for third-party
verification services for digital currency transactions, including but
not limited to transactions involving bitcoin currency; providing
temporary use of non-downloadable software for use in collecting,
transferring, receiving, tracking, storing and transferring bitcoin;
providing software for use in collecting, transferring, receiving,
tracking, storing and transferring peer-to-peer currency; providing
software for users to buy and sell products by using digital currency,
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets,
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens;

البرمجيات كخدمة وتشمل منصات البرمجيات لتسھيل المعامالت والمدفوعات عبر
استخدام العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل
واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز
الخدمة التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات والخدمات من اآلخرين وبيعھا لھم؛
توفير منصات البرمجيات المستندة إلى سلسلة الكتل ومنصات البرمجيات الحاسوبية
الموزعة للتدقيق في المعلومات الرقمية والرموز والتأكد منھا؛ تصميم وتطوير وتنفيذ
برمجيات التدقيق واألمن للمنصات المستندة إلى سلسلة الكتل؛ توفير البرمجيات
لالستخدام في تسھيل المعامالت اآلمنة؛ توفير البرمجيات لتدقيق العمالت الرقمية
والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية
واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ منصات
البرمجيات لعمالت التواصل الالمركزية بشكل سلسلة كتل؛ منصات البرمجيات
المستخدمة في تعقب وتعزيز معامالت البيانات؛ تصميم وتطوير وتنفيذ البرمجيات
للمنصات الحاسوبية الموزعة؛ تصميم وتطوير وتنفيذ البرمجيات لسلسلة الكتل؛
تصميم وتطوير وتنفيذ حلول البرمجيات ألمن العمالت الرقمية؛ تصميم وتطوير وتنفيذ
البرمجيات للعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة
الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ومحفظة
رموز الخدمة؛ تصميم وتطوير وتنفيذ البرمجيات لخدمات التثبت للغير لمعامالت
العمالت الرقمية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المعامالت التي تتضمن عملة
البيتكوين؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل المستخدمة في
جمع ونقل وتلقي وتعقب وتخزين ونقل عملة البيتكوين؛ توفير البرمجيات لالستخدام
في جمع ونقل وتلقي وتعقب وتخزين ونقل العمالت الند للند؛ توفير البرمجيات
للمستخدمين لشراء المنتجات وبيعھا عبر استخدام العمالت الرقمية والعمالت
االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة
والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ توفير منصات البرمجيات لتسھيل
المعامالت والمدفوعات التي تستخدم العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة
المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية
والرموز المشفرة ومحفظة رموز الخدمة التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات
والخدمات من اآلخرين وبيعھا لھم؛ توفير البرمجيات لالستخدام في الوصول إلى
تكنولوجيا لسلة الكتل وقراءاتھا واستخدامھا؛ خدمات االستشارات التقنية المتعلقة
بمعامالت العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل
واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز
الخدمة؛ المنصة كخدمة وتشمل منصات البرمجيات الحاسوبية لألنظمة الحاسوبية
وتطوير التطبيقات والتطوير واإلدارة؛ البرمجيات كخدمة وتشمل منصات البرمجيات
الحاسوبية لألنظمة الحاسوبية وتطوير التطبيقات والتطوير واإلدارة؛ توفير البرمجيات
التي تمكن المستخدمين من تطوير وإنشاء وتشغيل التطبيقات الموزعة من خالل عقد
ذكي مفتوح المصدر بنظام الند للند ومنصة شبكية للدفع؛ توفير إمكانية التحقق من
الھوية والتوثيق وخدمات اإلدارة ألغراض أمنية عبر شبكة حاسوبية مستندة إلى
السحابة؛ تأمين خدمات إلدارة والتخزين وإدارة كلمات السر والبيانات الشخصية
والمعلومات عن الھوية المستضافة المتعلقة باألشخاص والحسابات واألجھزة
ألغراض أمنية؛ توفير برمجيات التوثيق لضبط الوصول إلى الحواسيب والشبكات
الحاسوبية والتواصل معھا؛ توفير البرمجيات لالستخدام في تبادل السلع االفتراضية؛
توفير البرمجيات لبيع الرموز المستندة إلى سلسلة الكتل أو عمالت األبكوينز والتداول
بھا وإدارتھا؛ توفير تبادل رقمي؛ توفير البرمجيات المستخدمة في إصدار العمالت
الرقمية والعمالت االفتراضية والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية
واألصول المُرَ َّقمة والرموز الرقمية والرموز المشفرة ورموز الخدمة؛ توفير خدمات
التحقق من الھوية والتوثيق وخدمات اإلدارة ألغراض أمنية عبر شبكة حاسوبية
مستندة إلى السحابة؛ توفير برمجيات إلدارة العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية
والعملة المشفرة وأصول سلسلة الكتل واألصول الرقمية واألصول المُرَ َّقمة والرموز
الرقمية والرموز المشفرة ومدفوعات رموز الخدمة وعمليات نقل األموال ونقل السلع؛
توفير البرمجيات لتسھيل نقل األموال ونقل األموال اإللكتروني ونقل السلع وتحويل
.دفع الفواتير ونقل األموال بين األطراف؛ خدمات تخزين البيانات اإللكتروني
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providing software platforms for facilitating transactions and
payments using digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto
tokens or utility tokens that allow users to buy from, and sell
products and services to others; providing software for use in
accessing, reading, tracking, and using blockchain technology;
technical consultancy services related to digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized
asset, digital token, crypto token and utility token transactions;
platform as a service (PaaS) featuring computer software platforms
for computer system and application development, deployment, and
management; software as a service (SaaS) featuring computer
software platforms for computer system and application
development, deployment, and management; providing software
enabling users to develop, build and run distributed applications
through an open-source peer-to-peer smart-contract and payment
network platform; providing cloud-based computer network
identification verification, authentication and management services
for security purposes; secure hosted management, storage and
administration of passwords, credentials and identity information
relating to persons, accounts and devices for security purposes;
providing authentication software for controlling access to and
communications with computers and computer networks; providing
software for use in the exchange of virtual items; providing software
for selling, trading and managing blockchain-based tokens or
appcoins; providing a digital exchange; providing software for use in
issuing digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and
utility tokens; providing cloud-based network identification
verification, authentication and management services for security
purposes; providing software for managing digital currency, virtual
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized
asset, digital token, crypto token and utility token payments, money
transfers, and commodity transfers; providing software for
facilitating money transfers, electronic funds transfers, commodity
transfers, bill payment remittance, and transferring funds between
parties; electronic data storage services
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018148804
Claim Date: 07/11/2019

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١٤٨٨٠٤ :رقم االدعاء
٢٠١٩/١١/٠٧ :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

 ،١-١كايوباشي  -٣تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة, ،االردن
١٧١٨٠١

31/05/2020

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تقديم االستشارات في حقل تصميم برامج الحاسوب ،تطوير وتصميم أنظمة المالحة
ومصممي الطرق ،برامج الحاسوب وتصميم األجھزة ،تطوير وتصميم برامج الحاسوب
لالستخدام في أنظمة المالحة ولتخطيط المسارات وكذلك فيما يخص الخرائط اإللكترونية
والقواميس الرقمية ،تطوير وتصميم خدمات وشبكات االتصاالت واتصاالت البيانات،
البرمجيات كخدمة ) س أ أ س( والتي تتميز ببرنامج للتعقب والمراقبة في مجال إدارة
اسطول المركبات ،تصميم برمجيات لتجميع واسترجاع المعلومات عن موقع المركبات
وإعادة تشييد الطريق وبنائھا ونشاطات السائقين ،تحديث برامج الكمبيوتر المذكورة،
إنشاء قواعد بيانات عن حركة المرور والمعلومات المتعلقة بالسفر ،تصميم المنتجات،
تصميم برامج الكمبيوتر وصيانتھا وتطويرھا الستخدامھا فيما يتعلق باستبدال أو إصالح
أو فحص أو تركيب أو مراقبة أو إدارة أو صيانة أو تأجير أو طلب شراء أو استئجار
اإلطارات وقطع غيار المركبات والمركبات ومجموعات المركبات ،خدمات مراقبة الجودة
وھي مراقبة وفحص واختبار حالة اإلطارات وأجزاء المركبات والمركبات ومجموعات
المركبات ،خدمات التحليل الفني واالستشارات المتعلقة باختيار أو صيانة أو تجديد أو
استبدال إطارات المركبات ،خدمات التحليل الفني واالستشارات المتعلقة باختيار أو صيانة
أو استبدال قطع غيار المركبات وقطع الغيار والملحقات ،توفير منصة على اإلنترنت إلدارة
المعلومات والبيانات المرتبطة باإلطارات وأجزاء المركبات والمركبات ومجموعات
المركبات  ،تقديم التقارير الفنية والمعلومات المتعلقة باإلطارات وأجزاء المركبات
والمركبات ومجموعات المركبات ،توفير اإلشعارات الفنية والتقارير الفنية بشأن اإلطارات
وأجزاء المركبات والمركبات ومجموعات المركبات ،االستشارات الفنية فيما يتعلق
بخدمات االتصاالت ،خدمات تخزين آمنة أو غير آمنة للبيانات الرقمية أي التخزين
اإللكتروني للبيانات الرقمية والصور والملفات الصوتية والبيانات والمعلومات وإالشارات
المتعلقة بالصور وجميع ذلك بما يخص أنظمة المالحة ومخططات المسارات والطرق
واستخدام الخرائط اإللكترونية ،خدمات التفتيش المقدمة بما يتعلق باإلطارات وقطع غيار
المركبات ،تحليل بيانات المركبات أو مكوناتھا ومثال ذلك اإلطارات والكوابح والبطاريات
وزيوت المحركات أو اإلشارات االفتراضية ،تحليل بيانات الدراجات الھوائية أو مكونات
الدراجات الھوائية ومثال ذلك اإلطارات والكوابح والبطاريات أو اإلشارات االفتراضية،
توفير نتائج تحليل البيانات فيما يتعلق بالمركبات أو مكوناتھا ومثال ذلك اإلطارات
والكوابح والبطاريات وزيوت المحرك أو اإلشارات االفتراضية ،توفير نتائج تحليل البيانات
فيما يتعلق بالدراجات الھوائية أو مكونات الدراجات الھوائيةومثال ذلك اإلطارات والكوابح
والبطاريات أو اإلشارات االفتراضية ،توفير المعلومات واالستشارات والمشورة فيما
يتعلق بالمركبات أو مكوناتھا ومثال ذلك اإلطارات والكوابح والبطاريات وزيوت المحرك
أو اإلشارات االفتراضية ،تقديم المعلومات واالستشارات والنصائح فيما يتعلق بالدراجات
الھوائية أو مكونات الدراجات الھوائية مثل اإلطارات والكوابح والبطاريات أو اإلشارات
االفتراضية ،توفير المعلومات واالستشارات والمشورة فيما يتعلق بمسار العمل لحل
مشكلة المركبات أو مكونات السيارة مثل اإلطارات والكوابح والبطاريات وزيوت المحرك
أو اإلشارات االفتراضية ،تقديم المعلومات واالستشارات والنصائح فيما يتعلق بمسار
العمل لحل مشكلة الدراجات الھوائية أو مكونات الدراجات الھوائية مثل اإلطارات والكوابح
والبطاريات أو اإلشارات االفتراضية.
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Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
171801
Class
42

Goods/Services
;Consultancy in the field of computer software design
development and design of navigation systems and route
planners; computer software and hardware design; development
and design of computer software for use with navigation systems
and route planners and with electronic maps and digital
dictionaries; development and design of telecommunications and
data communications services and networks; software as a
service [SaaS] featuring software for tracking and monitoring in
the field of fleet management; design of software for compiling
and recovering information on the location of vehicles, route
reconstruction, driver activities; updating of the aforesaid
computer software; creation of databases on traffic and
information relating to travel; product design; design,
maintenance and development of computer software for use in
relation to the replacement, repair, inspection, installation,
monitoring, management, maintenance, leasing, ordering,
purchase or hire purchase of tires, vehicle parts, vehicles and
groups of vehicles; quality control services, namely monitoring,
checking and testing status of tires, vehicle parts, vehicles and
groups of vehicles; technical analysis and consulting services
related to the selection, condition, maintenance, retreading or
replacement of vehicle tires; technical analysis and consulting
services related to the selection, condition, maintenance or
replacement of vehicle component parts, spare parts and
accessories; providing an online platform for managing
information and data associated with tires, vehicle parts, vehicles
and groups of vehicles; provision of technical reports and
information in relation to tires, vehicle parts, vehicles and groups
of vehicles; provision of technical notifications and technical
reports concerning tires, vehicle parts, vehicles and groups of
vehicles; technical consultancy in connection with
telecommunications services; secure or non-secure storage
services of digital data, namely the electronic storage of digital
data, photographs, audio files, data, information and image
signals, all in particular for navigation systems, route planners
and the use of electronic maps; inspection services provided in
relation to tires and vehicle parts; analysing data of vehicles or
vehicle components, such as tires, brakes, batteries, engine oils
or default signals; analysing data of bicycles or bicycle
;components, such as tires, brakes, batteries or default signals
providing analysing results of data in relation to vehicles or
vehicle components, such as tires, brakes, batteries, engine oils
or default signals; providing analysing results of data in relation to
bicycles or bicycle components, such as tires, brakes, batteries or
default signals; providing information, consultancy and advice in
relation to vehicles or vehicle components, such as tires, brakes,
batteries, engine oils or default signals; providing information,
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consultancy and advice in relation to bicycles or bicycle
components, such as tires, brakes, batteries or default signals;
providing information, consultancy and advice in relation to
course of action to solve problem of vehicles or vehicle
components, such as tires, brakes, batteries, engine oils or default
signals; providing information, consultancy and advice in relation
to course of action to solve problem of bicycles or bicycle
components, such as tires, brakes, batteries or default signals.
Priority claim: Claim Country: JP وJP
Claim No.: 2019-152041 و2020-014335
Claim Date: 03/12/2019 و10/02/2020
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

JP وJP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٤٣٣٥-٢٠٢٠ و١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠٢/١٠ و٢٠١٩/١٢/٠٣ :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

ماجد الفطيم القابضة 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:

ديرة ،برج ماجد الفطيم  ،١الطابق العاشر ،ص.ب٩١١٠٠ .
دبي ،االمارت العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
42
الصنف
١٧١٨٩٢

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تصميم وتطوير برامج الحاسوب ،تصميم وتطوير وصيانة برامج حاسوبية مملوكة في
مجال اللغة الطبيعية والكالم والمتكلم واللغة وتمييز الصوت والتعرف على الطباعة
الصوتية ،خدمات الدعم الفني واالستشاري لتطوير أنظمة الحاسوب وقواعد البيانات
والتطبيقات ،خدمات مزود خدمة التطبيقات )أيه أس بي( التي تتميز باستضافة تطبيقات
برامج الحاسوب لآلخرين ،خدمات مزود خدمة التطبيقات )أيه أس بي( التي تتميز
ببرامج الحاسوب وتوفر برامج غير قابلة للتنزيل من اإلنترنت وبالتحديد ھي برامج
الحاسوب مثل باالبتكار والتأليف والتوزيع والتنزيل واإلرسال واالستقبال والتشغيل
والتحرير واالستخراج والتشفير وفك التشفير والعرض والتخزين والتنظيم الخاصة
بالنص والرسومات والصور ومحتوى الصوت والفيديو والوسائط المتعددة والمنشورات
اإللكترونية وبرامج الحاسوب وذلك إلدارة المعلومات الشخصية وبرامج إدارة قواعد
البيانات وبرامج تزامن قاعدة البيانات وبرامج التعرف على األحرف وبرامج التعرف
على الصوت وبرامج تحويل الكالم إلى نص وتطبيقات برامج تفعيل الصوت وبرامج
البريد اإللكتروني والرسائل اإللكترونية وبرامج الھواتف المحمولة وبرامج الحاسوب
للوصول إلى قواعد البيانات عبر اإلنترنت وتصفحھا والبحث فيھا وبرامج الحاسوب
إلعادة توجيه الرسائل والبريد اإللكتروني عبر اإلنترنت و  /أو البيانات األخرى إلى
جھاز أو أكثر من األجھزة المحمولة اإللكترونية من مخزن بيانات على أو باالتصال
بجھاز حاسوب شخصي أو خادم ،برامج حاسوبية تستخدم لمعالجة األوامر الصوتية
وايجاد استجابات صوتية لألوامر الصوتية وبرامج حاسوبية لالمالء وبرامج الحاسوب
لجدولة المواعيد ورسائل التذكير واألحداث في التقويم اإللكتروني وبرامج الحاسوب
لتخزين أرقام الھاتف والعناوين ومعلومات االتصال الشخصية األخرى وتنظيمھا
والوصول إليھا وبرامج الحاسوب لتحديد المواقع العالمية ولتقديم اتجاھات السفر
وبرامج الحاسوب للتمكين من استخدام الھاتف المحمول بدون استخدام اليدين وذلك من
خالل التعرف على الصوت وبرامج الحاسوب إلجراء ترتيبات السفر وبرامج الحاسوب
إلجراء الحجوزات في سيارات األجرة والفنادق والمطاعم وبرامج ألعاب الحاسوب
وتوفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت
اإللكترونية األخرى ،إنشاء فھارس للمعلومات على اإلنترنت والمواقع والموارد األخرى
المتاحة على شبكات الحاسوب العالمية الخاصة باآلخرين ،توفير خدمات بحث حاسوبية
مخصصة وتحديدا البحث عن المعلومات واسترجاعھا بناء على طلب المستخدم المحدد
عبر اإلنترنت ،خدمات المعلومات واالستشارات واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق،
توفير معلومات الطقس ،توفير المعلومات عن طريق استفسارات صوتية أو نصية
متحكم فيھا ،إنشاء فھارس للمعلومات والمواقع والموارد األخرى المتاحة على شبكات
الحاسوب العالمية وغيرھا من الشبكات اإللكترونية وشبكات االتصاالت الخاصة
باآلخرين ،البرمجيات كخدمة ) أس أيه أيه أس ( التي تضم منصات برامج حاسوبية
خاصة بالذكاء االصطناعي ،منصات للذكاء االصطناعي كبرنامج كخدمة ) أس أيه أيه
أس(  ،منصة كخدمة ) بي أيه أيه أس ( والتي تضم منصات برمجية لنقل الصور
والمحتوى السمعي البصري ومحتوى الفيديو والرسائل

31/05/2020

Date of

Majid Al Futtaim Holding
LLC
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deira, Majid Al Futtaim Tower 1, 10th
Floor, P.O.BOX 91100 Dubai, UAE
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
Trademark
171892
Class
42

Goods/Services
Design and development of computer software; design,
development and maintenance of proprietary computer software in
the field of natural language, speech, speaker, language, voice
recognition, and voice-print recognition; technical support and
consultation services for developing computer systems, databases
and applications; application service provider (ASP) services
;featuring hosting computer software applications of others
application service provider (ASP) services featuring computer
software and providing online non-downloadable software, namely,
computer software for creating, authoring, distributing,
downloading, transmitting, receiving, playing, editing, extracting,
encoding, decoding, displaying, storing and organizing text,
graphics, images, audio, video, and multimedia content, and
electronic publications, computer software for personal information
management, database management software, database
synchronization software, character recognition software, voice
recognition software, speech to text conversion software, voiceenabled software applications, electronic mail and messaging
software, mobile telephone software, computer software for
accessing, browsing and searching online databases, computer
software for the redirection of messages, Internet e-mail, and/or
other data to one or more electronic handheld devices from a data
store on or associated with a personal computer or a server,
computer software used to process voice commands and create
audio responses to voice commands, computer software for
dictation, computer software for scheduling appointments,
reminders, and events on an electronic calendar, computer
software for storing, organizing, and accessing phone numbers,
addresses, and other personal contact information, computer
software for global positioning and for providing travel directions,
computer software for enabling hands-free use of a mobile phone
through voice recognition, computer software for making travel
arrangements, computer software for making reservations at cabs,
hotels and restaurants, and computer game software; providing
search engines for obtaining data via the internet and other
electronic communications networks; creating indexes of online
information, sites and other resources available on global computer
networks for others; providing customized computer searching
services, namely, searching and retrieving information at the user's
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specific request via the Internet; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid; providing weather
information; providing information via voice or text controlled
inquiries; creating indexes of information, sites and other resources
available on global computer networks and other electronic and
communications networks for others; Software as a service [SaaS]
featuring computer software platforms for artificial intelligence;
Platforms for artificial intelligence as software as a service [SaaS];
Platform as a service [PaaS] featuring software platforms for
transmission of images, audio-visual content, video content and
messages
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

sahara pace for
information technology
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address khalda , sakeb street, P.O.Box: 722, 11821

Applicant for
P.O.Box 722 -11821 khalda , sakeb street
Correspondence
Trademark
171813
Class
42

Goods/Services
software development

42

الصنف

10/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة وتيرة الصحراء لتكنولوجيا المعلومات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨٢١ ,٧٢٢:ب. ص، خلدا شارع ساكب

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

 خلدا شارع ساكب١١٨٢١ -٧٢٢ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٨١٣

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير برمجيات
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

sahara pace for
information technology
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address khalda , sakeb street, P.O.Box: 722, 11821

Applicant for
P.O.Box 722 -11821 khalda , sakeb street
Correspondence
Trademark
171814
Class
42

Goods/Services
software development

42

الصنف

10/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة وتيرة الصحراء لتكنولوجيا المعلومات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨٢١ ,٧٢٢:ب. ص، خلدا شارع ساكب

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

 خلدا شارع ساكب١١٨٢١ -٧٢٢ ب.ص

عنوان التبليغ

١٧١٨١٤

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطوير برمجيات
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Date of

07/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Genmab A/S
Nationality
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kalvebod Brygge 43, 1560 Kobenhavn V,
Denmark
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171724
Class
42

Goods/Services
Biotechnology research, namely, research and development of
pharmaceutical preparations for use in humans; research and
development of pharmaceutical preparations for the diagnosis,
prevention and treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system, the metabolic
system, the respiratory system, the musculo-skeletal system,
and the genitourinary system; research and development of
pharmaceutical preparations for the diagnosis, prevention and
treatment of cancer, autoimmune diseases, inflammatory
disorders, gastroenterological disorders and for use in
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and tissue
and organ transplantation.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018197574
Claim Date: 18/02/2020
Special condition: Claiming yellow and grey colors

07/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اس/جينماب ايه
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك، كوبنھاجن في١٥٦٠ ،٤٣ كالفيبود بريجي

 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
١٧١٧٢٤

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بحوث التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد البحث والتطوير للمستحضرات الصيدالنية لالستخدام
 البحث وتالطوير للمستحضرات الصيدالنية للتشخيص والوقاية والعالج من،على البشر
(اضطرابات الجھاز العصبي والجھاز المناعي والجھاز القلبي الوعائي )األوعية الدموية
 البحث،والجھاز األيضي والجھاز التنفسي والجھاز الھيكلي العضلي والجھاز البولي التناسلي
والتطوير للمستحضرات الصيدالنية للتشخيص والوقاية والعالج من السرطان وأمراض
المناعة الذاتية واضطرابات االلتھابات واضطرابات الجھاز الھضمي والستخدامھا في طب
.األمراض الجلدية وأمراض األورام وأمراض الدم وطب العيون وزراعة األنسجة واألعضاء

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٠١٨١٩٧٥٧٤ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠٢/١٨ :تاريخ االدعاء
 مع المطالبة باأللوان األصفر والرمادي:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب:

08/07/2020

اسم طالب التسجيل:

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1
2AQ, United Kingdom

 ٣مور لندن ريفرسايد ،لندن ،اس إي  ٢ ١ايه كيو ،المملكة
المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
42
الصنف
١٧١٩٤٠

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات علمية وتكنولوجية وبحوث وتصميمات متعلقة بھا ،خدمات مختبرات البحوث،
إدارة البحوث ،التصميم ومشروعات التطوير ،بحث ،تصميم وتطوير المنتجات ،بحوث
فنية ،بحث ،تصميم وتطوير الخدمات المتعلقة بأجھزة الحاسب اآللي ،برامج الحاسب
اآللي ،نظم الحاسب اآللي ،حلول لتطبيق برمجيات الحاسب اآللي ،ألعاب الحاسب اآللي،
برمجيات الواقع االفتراضي ،نظم معالجة البيانات ،إدارة البيانات ،نظم معالجة
المعلومات المحوسبة ،خدمات االتصاالت ،حلول االتصاالت ،تطبيقات االتصاالت ،نظم
االتصاالت وواجھات الشبكات وتقديم استشارات ،معلومات وإرشادات فنية تتعلق بما
سبق ،تصميم وتطوير البرمجيات التشغيلية لشبكات وخوادم الحاسب اآللي ،تصميم
وتطوير البرمجيات التشغيلية لشبكات الحوسبة السحابية ،التصميم والتخطيط الفني
لشبكات االتصاالت عن بعد ،تصميم وتطوير برامج أمن اإلنترنت ،تصميم وتطوير نظم
أمن البيانات اإللكترونية ،اختبارات فنية ،اختبارات صناعية ،إعداد التقارير والدراسات
الفنية ،خدمات الحاسب اآللي ،خدمات الحوسبة السحابية ،تحديث وتصميم المكونات
المادية في الحاسبات اآللية ،صيانة ،تحديث وتصميم البرامج الثابتة للحاسب اآللي،
برمجيات الحاسب اآللي وبرامج الحاسب اآللي ،خدمات برمجة الحاسب اآللي ،إعداد
وتوفير معلومات تتعلق بأجھزة الحاسب اآللي ومرافق شبكات الحاسب اآللي ،خدمات
المشورة واالستشارات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن بعد،
االستشارات في مجال شبكات وخدمات الحوسبة السحابية ،االستشارات الفنية المتعلقة
بتطبيق واستخدام برمجيات الحاسب اآللي ،خدمات االستشارات والمعلومات في مجال
تكامل نظم الحاسب اآللي ،تكنولوجيا المعلومات ،البنية والبنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات ،استشارات أمن الحاسب اآللي ،تصميم وتطوير نظم الحاسب اآللي ونظم
ومعدات االتصاالت عن بعد ،خدمات إدارة الحاسب اآللي ،خدمات الدعم التشغيلي
لشبكات الحاسب اآللي ،شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات نقل البيانات ،خدمات
الحاسب اآللي عبر اإلنترنت ،خدمات البرمجة المقدمة عبر اإلنترنت ،برمجة برامج أمن
اإلنترنت ،تأجير الحاسب اآللي ،التصميم ،الرسم والكتابة بتكليف ،كل ذلك لتجميع
صفحات الويب على شبكة اإلنترنت ،خدمات إنشاء صورة افتراضية وتفاعلية ،إنشاء،
تشغيل وصيانة قواعد البيانات ،اإلنترانت والمواقع على شبكة اإلنترنت ،إنشاء ،صيانة
واستضافة مواقع على شبكة اإلنترنت آلخرين ،استضافة قواعد بيانات ،مدونات
إلكترونية ،بوابات دخول لشبكة اإلنترنت ،استضافة منصات على شبكة اإلنترنت،
استضافة تطبيقات برمجيات حاسب آلي آلخرين ،استضافة مساحة ذاكرة على شبكة
اإلنترنت ،استضافة وتأجير مساحة ذاكرة لمواقع اإلنترنت ،استضافة منصات التجارة
اإللكترونية على شبكة اإلنترنت ،استضافة وسائط متعددة وتطبيقات تفاعلية ،استضافة
برمجيات لالستخدام في إدارة المكتبات ،استضافة مرافق عبر اإلنترنت إلجراء مناقشات
تفاعلية ،استضافة مرافق عبر اإلنترنت آلخرين ،استضافة بيانات محوسبة ،ملفات،
تطبيقات ومعلومات ،استضافة خوادم ،تثبيت وصيانة برمجيات الحاسب اآللي ،توفير
استخدام مؤقت للتطبيقات عبر اإلنترنت ،أدوات البرمجيات وبرمجيات التشغيل عبر
اإلنترنت والغير قابلة للتنزيل لشبكات وخوادم الحاسب اآللي ،تأجير برمجيات تشغيلية
من أجل الوصول إلى واستخدام شبكة الحوسبة السحابية ،تأجير برمجيات تشغيلية
لشبكات وخوادم الحاسب اآللي ،تأجير خوادم الويب ،تأجير برمجيات ألعاب الحاسب
اآللي ،توفير استخدام مؤقت لبرمجيات تشغيلية عبر اإلنترنت وغير قابلة للتنزيل من
أجل الوصول إلى واستخدام شبكة حوسبة سحابية ،توفير استخدام مؤقت لبرامج أمن
اإلنترنت ،تأجير مساحة ذاكرة على الخوادم الستضافة لوحات إعالنات إلكترونية،

08/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171940
Class
42

Trademark

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; research laboratory services; management of
research, design and development projects; product research,
design and development; technical research; research, design and
development services relating to computers, computer
programmes, computer systems, computer software application
solutions, computer games, virtual reality software, data processing
systems, data management, computerised information processing
systems, communications services, communications solutions,
communications applications, communications systems and
network interfaces and provision of technical consultancy,
information and advice relating to the aforesaid; design and
development of operating software for computer networks and
servers; design and development of operating software for cloud
computing networks; technical design and planning of
telecommunications networks; design and development of Internet
security programs; design and development of electronic data
security systems; technical testing; industrial testing; preparation
of technical reports and studies; computer services; cloud
;computing services; updating and design of computer hardware
maintenance, updating and design of computer firmware, computer
;software and computer programs; computer programming services
preparation and provision of information in relation to computers
and computer network facilities; technical advice and consultation
services in the field of information technology and
telecommunications; consultancy in the field of cloud computing
networks and services; technical consultancy relating to the
application and use of computer software; consultancy and
information services in the field of computer system integration,
information technology, information technology architecture and
infrastructure; computer security consultancy; design and
development of computer systems and of telecommunications
;systems and equipment; computer management services
operational support services for computer networks,
telecommunications networks and data transmission networks; on;line computer services; programming services given on-line
;programming of Internet security programs; computer rental
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet; virtual and interactive image creation
services; creating, operating and maintaining databases, Intranets
and web sites; creating, maintaining and hosting the web sites of
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others; hosting of databases, weblogs, web portals; hosting of
platforms on the Internet; hosting computer software applications
for others; hosting memory space on the Internet; hosting and
rental of memory space for websites; hosting of e-commerce
platforms on the Internet; hosting of multimedia and interactive
applications; hosting of software for use in library management;
hosting on-line facilities for conducting interactive discussions;
hosting on-line web facilities for others; hosting of computerized
data, files, applications and information; hosting of servers;
installation and maintenance of computer software; providing
temporary use of online applications, software tools and on-line
non-downloadable operating software for computer networks and
servers; rental of operating software for accessing and using a
cloud computing network; rental of operating software for computer
networks and servers; rental of web servers; rental of computer
game software; providing temporary use of on-line nondownloadable operating software for accessing and using a cloud
computing network; providing temporary use of Internet security
programs; rental of memory space on servers for hosting electronic
bulletin boards; creating, operating and maintaining web sites, web
pages and portals for logging text, images and music provided
either via computers or mobile telephones; provision of information
and advisory services online on the aforementioned services from a
computer database or via the Internet; monitoring of computer
systems by remote access; computer security services for
protection against illegal network access; IT project management;
configuration of computer networks using software; computer
systems integration services; computer project management in the
field of electronic data processing (EDP); server administration;
weather forecasting; weather information services; interior design
services; data storage services; operating and providing search
engines; information and advisory services relating to all the
aforesaid services.
Special condition: Claiming orange, white and black colors.

 صفحات اإلنترنت وبوابات اإلنترنت لتسجيل، تشغيل وصيانة مواقع اإلنترنت،إنشاء
 توفير، صور وموسيقى متوفرة إما عبر أجھزة حاسب آلي أو ھواتف محمولة،نص
معلومات وخدمات استشارية عبر اإلنترنت بشأن الخدمات سابقة الذكر من قاعدة بيانات
، مراقبة نظم الحاسب اآللي عن طريق الوصول عن بعد،حاسب آلي أو عبر اإلنترنت
 إدارة مشروعات،خدمات أمن الحاسب اآللي للحماية من الوصول إلى شبكة غير قانونية
 خدمات تكامل نظم، تكوين شبكات حاسب آلي باستخدام برمجيات،تكنولوجيا المعلومات
 إدارة مشروعات الحاسب اآللي في مجال معالجة البيانات اإللكترونية،الحاسب اآللي
، خدمات معلومات الطقس، التنبؤ باألحوال الجوية، اإلشراف اإلداري للخادم،(EDP)
، تشغيل وتوفير محركات البحث، خدمات تخزين البيانات،خدمات التصميم الداخلي
.معلومات وخدمات استشارية تتعلق بجميع الخدمات سابقة الذكر

. مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض واالسود:اشتراطات خاصة
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Date of

13/08/2020

13/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة األوائل ألنظمة الحاسبات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩١٠ ,٢٢٩٠:ب. ص،  ام السماق-الشارع عمان/المدينة

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

 ام السماق-الشارع عمان/ المدينة١١٩١٠ -٢٢٩٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AWAEL Business and
computers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Um somak str,
P.O.Box: 2290, 11910
Applicant for
P.O.Box 2290 -11910 city/street
Correspondence
Amman/Um somak str
Trademark
171856
Class
42

Goods/Services
computer programming, software desing(computer), computer
system desing ,rental of computer software, hosting computer
sites web sistes, mainataining creating and-web sites for others

42

الصنف

١٧١٨٥٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تأجير برامج حاسوب تفعيل, تصميم برامج حاسوب وتصميم انظمة حاسوب, برمجة حاسوب
 انشاء وصيانة المواقع على شبكة االنترنت لالخرين,مواقع االنترنت
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Date of

13/08/2020

13/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة األوائل ألنظمة الحاسبات

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٩١٠ ,٢٢٩٠:ب. ص،  ام السماق-الشارع عمان/المدينة

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

 ام السماق-الشارع عمان/ المدينة١١٩١٠ -٢٢٩٠ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AWAEL Business and
computers
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Um somak str,
P.O.Box: 2290, 11910
Applicant for
P.O.Box 2290 -11910 city/street
Correspondence
Amman/Um somak str
Trademark
171857
Class
42

Goods/Services
computer programming, software desing(computer), computer
system desing, rental of computer software, hosting computer
sites web sistes, mainataining creating and-web sites for others

42

الصنف

١٧١٨٥٧

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تأجير برامج حاسوب تفعيل,  تصميم انظمة حاسوب, تصميم برامج حاسوب,برمجة حاسوب
 انشاء وصيانة المواقع على شبكة االنترنت لالخرين, مواقع االنترنت
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تاريخ ايداع الطلب:

03/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة جواز السفر لخدمات الطعام والشراب ذ.م.م

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

االردن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/الدوار السابع بناية زھران بالزا  ،ص.ب,١٧٥١٦:
١١١٩٥

03/09/2019

Date of

Applicant Name:

The Passport for Catering
LLC
: JORDAN

Amman/7th ciricle -zahran building,
P.O.Box: 17516, 11195

Nationality
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
 P.O.Box 17516 -11195 Amman/7th ciricleص.ب  ١١١٩٥ -١٧٥١٦عمان/الدوار السابع بناية زھران
Correspondence
zahran building
بالزا
Trademark
171777
Class
43
43
الصنف
١٧١٧٧٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطاعم المؤقتة او المتنقلة )الكانتينات(,خدمة التزويد بالطعام والشراب
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
)(passportبمعزل عن العالمه

Goods/Services
catering (Food and Drink),Canteens
Disclaimer: The registration of this tradmark does not give
owners the owners the exclusive right to use words (passport)if
used separately from the mark
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Date of

28/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Viceroy Cayman Limited
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Maples Corporate Services Limited,
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171889
Class
43

Goods/Services
Cocktail lounge services; restaurant services; banquets and
banqueting services; cafe services; cafeteria services; coffee
shop services; snack bar services; wine bar services; take away
food services; catering services; services for providing food,
drink and meals; food preparation services; temporary
accommodation; hotel services; hotel services for preferred
customers; accommodation reservations; temporary
accommodation reservation services; travel agency services for
booking and making accommodation and hotel reservations;
arranging of food, drink, meals and catering for wedding
receptions; arranging of wedding reception venues; child care
and child minding services; provision of facilities for
conferences, exhibitions and conventions; rental and booking
of rooms and meeting rooms; rental of chairs, tables, table
linen, glassware; reservation of hotel accommodation and
meals; resort services; booking and providing hotel and
temporary accommodation and restaurant places; booking
services for hotels; information, consultancy and advisory
services in relation to the foregoing.

28/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

فايسروي كايمان ليمتد
جزر كايمان
شركة اجنبية

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

 جراند، اوغالند ھاوس،مابليز كوربوريت سيرفيسيز ليمتد
 جزر كايمان،١١٠٤-١  كيه واي،كايمان
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
١٧١٨٨٩

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات،( المآدب )الوالئم( وخدمات المآدب )الوالئم، خدمات المطاعم،خدمات صالة الكوكتيل
 خدمات، خدمات مطاعم الوجبات الخفيفة، خدمات محالت المقاھي، خدمات الكافاتيريا،المقھى
 خدمات توفير، خدمات تقديم الطعام والشراب، خدمات مطاعم الطلبات الخارجية،حانات النبيذ
، خدمات فندقية، خدمات االقامة المؤقتة، خدمات إعداد الطعام،الطعام والشراب والوجبات
 خدمات، خدمات حجز اإلقامة المؤقتة، حجوزات اإلقامة،خدمات فندقية للعمالء المفضلين
 ترتيب الطعام والشراب والوجبات،وكاالت السفر للحجز وإجراء حجوزات اإلقامة والفنادق
 خدمات العناية باالطفال، ترتيب أماكن حفل الزفاف،وتقديم الطعام لحفالت الزفاف واالستقبال
 تأجير وحجز الغرف، توفير المرافق للمؤتمرات والمعارض واالتفاقيات،ورعاية الطفل
 حجز، تأجير الكراسي والطاوالت وأغطية المائدة واألواني الزجاجية،وقاعات اجتماعات
 الحجز وتوفير الفنادق وأماكن اإلقامة، خدمات المنتجعات،اإلقامة في الفندق وحجز الوجبات
 المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية، خدمات الحجز للفنادق،المؤقتة والمطاعم
.فيما يتعلق بما سبق
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Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Cajun Funding Corp.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 980 Hammond Drive, Suite 1100, Atlanta,
Georgia 30328 U.S.A.
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman, Jordan
171910
Class
43

Goods/Services
Restaurant, Self-service restaurants.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Texas) if used
separately from the Mark.

08/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كاجون فوندينج كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

 جورجيا، اطلنطا،١١٠٠  سويت، ھاموند درايف٩٨٠
 الواليات المتحدة األمريكية،٣٠٣٢٨
 مبنى١١١٩٢ -٩٢١١٠٠ ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
,  عمان، شارع مكة،١٠٤ مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
١٧١٩١٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. مطاعم الخدمة الذاتية،المطاعم
.( إذا ما وردت بمعزل عن العالمةTexas)  اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
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Date of

10/03/2020

10/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة زمزمية العمال الكوفي شوب

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١١٨٥ ,٨٥١١٧١:ب. ص،  شارع مكة/عمان

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

 شارع مكة/ عمان١١١٨٥ -٨٥١١٧١ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

zamzamia for coffee shop
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / mecca street , P.O.Box: 851171,
11185
Applicant for
P.O.Box 851171 -11185 amman/ mecca
Correspondence
street
Trademark
171818
Class
43

Goods/Services
services to provide food& drink

43

الصنف

١٧١٨١٨

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الطعام و الشراب
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تاريخ ايداع الطلب:

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بوبايز لويزيانا كيتشن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Popeyes Louisiana
Kitchen, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, United States of America

 ٥٧٠٧بلو الغون درايف ميامي ،فلوريدا  ٣٣١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٤٣

21/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم وبالتحديد خدمات تناول الطعام في المطاعم وخدمات مطاعم تقديم الوجبات
المعدة لألخذ وللحمل خارج المطعم وخدمات مطاعم تضم التوصيل المنزلي وخدمات مطاعم
التموين وتزويد األطعمة والمشروبات

Applicant for
Correspondence

43

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171743
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services, namely, restaurant dine-in services,
restaurant carryout services, restaurants featuring home
delivery services and restaurant catering services
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تاريخ ايداع الطلب:

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بوبايز لويزيانا كيتشن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Popeyes Louisiana
Kitchen, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, United States of America

 ٥٧٠٧بلو الغون درايف ميامي ،فلوريدا  ٣٣١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٤٤

21/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم وبالتحديد خدمات تناول الطعام في المطاعم وخدمات مطاعم تقديم الوجبات
المعدة لألخذ وللحمل خارج المطعم وخدمات مطاعم تضم التوصيل المنزلي وخدمات مطاعم
التموين وتزويد األطعمة والمشروبات

Applicant for
Correspondence

43

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171744
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services, namely, restaurant dine-in services,
restaurant carryout services, restaurants featuring home
delivery services and restaurant catering services
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تاريخ ايداع الطلب:

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بوبايز لويزيانا كيتشن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Popeyes Louisiana
Kitchen, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, United States of America

 ٥٧٠٧بلو الغون درايف ميامي ،فلوريدا  ٣٣١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٤٦

21/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم وبالتحديد خدمات تناول الطعام في المطاعم وخدمات مطاعم تقديم الوجبات
المعدة لألخذ وللحمل خارج المطعم وخدمات مطاعم تضم التوصيل المنزلي وخدمات مطاعم
التموين وتزويد األطعمة والمشروبات

Applicant for
Correspondence

43

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171746
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services, namely, restaurant dine-in services,
restaurant carryout services, restaurants featuring home
delivery services and restaurant catering services
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تاريخ ايداع الطلب:

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بوبايز لويزيانا كيتشن ،انك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Popeyes Louisiana
Kitchen, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, United States of America

 ٥٧٠٧بلو الغون درايف ميامي ،فلوريدا  ٣٣١٢٦الواليات
المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩١ -٩١٠٥٨٠بناية رقم
 ،٨حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
١٧١٧٤٢

21/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم وبالتحديد خدمات تناول الطعام في المطاعم وخدمات مطاعم تقديم الوجبات
المعدة لألخذ وللحمل خارج المطعم وخدمات مطاعم تضم التوصيل المنزلي وخدمات مطاعم
التموين وتزويد األطعمة والمشروبات

Applicant for
Correspondence

43

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
171742
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services, namely, restaurant dine-in services,
restaurant carryout services, restaurants featuring home
delivery services and restaurant catering services
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١-١كايوباشي  -٣تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان
,االردن
43
الصنف
١٧١٨٠٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المقصف.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٣ :
يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية BRIDGESTONE

31/05/2020
BRIDGESTONE
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171804
Class
43

Trademark

Goods/Services
Cafeteria services.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE
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Date of

07/07/2020

07/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة القفقاس الدارة المقاھي

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ
١١٨٣١ ,٧٧٧:ب. ص، شارع المودة/عمان: الشارع/المدينة

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

شارع المودة/عمان: الشارع/ المدينة١١٨٣١ -٧٧٧ ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

kavkaz company for
coffee shops management
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman /AL-Mawaddah str.,
P.O.Box: 777, 11831
Applicant for
P.O.Box 777 -11831 city/street
Correspondence
/AL-Mawaddah str.
Trademark
171776
Class
43

Goods/Services
Food and Beverages services (coffee House)

:Amman
43

الصنف

١٧١٧٧٦

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
(خدمات تقديم طعام وشراب )كافيه
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Date of

07/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

AL Gharbeyah for
Restaurants and Food
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman -Abdallah Ghosheh,
P.O.Box: 851334, 11185

07/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الغربية للمطاعم واالغذية

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

،  شارع عبدﷲ غوشة-الشارع عمان/المدينة
١١١٨٥ ,٨٥١٣٣٤:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 851334 -11185 city/street:Amman
 شارع-الشارع عمان/ المدينة١١١٨٥ -٨٥١٣٣٤ ب.ص
Correspondence
-Abdallah Ghosheh
عبدﷲ غوشة
Trademark
171955
Class
43
43
الصنف
١٧١٩٥٥

Goods/Services
Services for providing food and drink
café, cafeterías, Restaurants

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مطاعم, الكافتيريات, المقاھي,خدمات توفير االطعمة والمشروبات
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تاريخ ايداع الطلب:

22/07/2020

اسم طالب التسجيل:

حماده محمود عبدالحفيظ عبد السالم

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Hamada Mahmoud A.H
Abdesalam
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Irbid/wasfi Altal str, P.O.Box:
718, 21110

المدينة/الشارع اربد شارع وصفي التل  ،ص.ب,٧١٨:
٢١١١٠
ص.ب  ٢١١١٠ -٧١٨المدينة/الشارع اربد شارع وصفي التل
١٧١٨٣٤

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب والحلويات،مقھى

22/07/2020

Date of

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 718 -21110 city/street
Correspondence
Irbid/wasfi Altal str
Trademark
171834
Class
43

Goods/Services
services to provide food ,drink and confectioneryt ,cafe

332

Date of

04/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bear Robotics Korea, Inc.
Nationality
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address B1, 10, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-gu,
Seoul 04779, Republic of Korea
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
171865
Class
43

Goods/Services
snack-bar services, canteen services, providing of food and
drink, bar services, rental of cooking apparatus, pubs, tavern
services, rental of drinking water dispensers, mobile restaurant
services, tea house services, providing information in the field
of recipes and cooking from a computer database, rental of
tableware, rental of drinking water coolers, rental of chairs,
tables, table linen, glassware, cafeteria services, Rental of
Furniture, cafe services, restaurant information services,
restaurants featuring home delivery, restaurant reservation
services, restaurant services
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 4020200016323
Claim Date: 31/01/2020

04/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 إنك،بير روبتكس كوريا
جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

،جو- سيونج دونج، جيل- ١رو- توكسيوم، ١٠، ١ بي
جمھورية كوريا، ٠٤٧٧٩سيول
شارع بكين/ عمان١١١٨٤ -٨٤١٣١٠ ب.ص
43

الصنف

١٧١٨٦٥

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, خدمات توفير االطعمة والمشروبات, خدمات المقاصف,خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة
 تأجير أجھزة, خدمات الخمارات, حانات, تأجير أجھزة الطھي, خدمات الحانات البارات
 خدمات توفير, تقديم خدمات صاالت الشاي, خدمات المطاعم المؤقتة,توزيع مياه الشرب
 تأجير الموائد,المعلومات في مجال وصفات الطعام والطبخ من قواعد بيانات الكمبيوتر
 اغطية، والطاوالت، خدمات تأجير الكراسي, تأجير اجھزة تبريد مياه الشرب,ولوازمھا
, خدمات المقاھي, خدمات تأجير االثاث, خدمات الكافتيريات, األواني الزجاجية، الطاوالت
 خدمات, خدمات حجز المطاعم, خدمات مطاعم التوصيل للمنازل,خدمات معلومات المطاعم
المطاعم
KP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
٤٠٢٠٢٠٠٠١٦٣٢٣ :رقم االدعاء
٢٠٢٠/٠١/٣١ :تاريخ االدعاء
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Date of

10/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

al mathaq restaurant for
mandi and bokhari
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/northen marka/al
turmdhi, P.O.Box: 240114, 11121
Applicant for
P.O.Box 240114 -11121 city/street
Correspondence
amman/northen marka/al turmdhi
Trademark
171932
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
Disclaimer: : The registration of this mark does not give owners
the right to use word (if used separately from the mark

10/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مطعم المذاق للمندي والبخاري

:اسم طالب التسجيل

االردن
 م. م.ذ

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

، ش الترمذي/ ماركا الشمالية/الشارع عمان/المدينة
١١١٢١ ,٢٤٠١١٤:ب.ص
ماركا/عمان
43

الشارع/ المدينة١١١٢١ -٢٤٠١١٤ ب.ص
ش الترمذي/ الشمالية
الصنف
١٧١٩٣٢

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة بمعزل عن: :التنازل
العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

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

شركة اتاي للمطاعم ذ.م.م
االردن
ذ .م .م
المدينة/الشارع عمان -عبدون  ،ص.ب١١١٩٥ ,١٧٨٠٢:

عنوان التبليغ

ص.ب  ١١١٩٥ -١٧٨٠٢المدينة/الشارع عمان/عبدون

رقم العالمة التجارية

١٧١٨٣٢

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمة الطعام والشراب  -المقاھي  -الكافتيريات  -عم متنقله )الكانتينات(  -مطاعم  -مطاعم
خدمة ذاتيه  -عم تقديم الوجبات الخفيفة

17/08/2020

Date of

Applicant Name:
Atay for restaurants
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Abdoun, P.O.Box:
17802, 11195

43

Applicant for
P.O.Box 17802 -11195 city/street
Correspondence
Amman/Abdoun
Trademark
171832
Class
43

Goods/Services
— Food and beverages — cafe’s — cafeterias —anteens
restaurants — self-service restaurant —Snack-bars
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تاريخ ايداع الطلب:

04/11/2020

اسم طالب التسجيل:

عامر و عمر العساف

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

االردن
تضامن
عمان  -الرابيه ،

عنوان التبليغ

 ٠عمان  -الرابيه

رقم العالمة التجارية

١٧١٧٩٢

04/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Applicant Name:

Omar Saleh Mousa
Alassaf
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Alrabya

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المقاھي ,خدمات الكافتيريات ,خدمات المطاعم ,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

43

43

Applicant for
Amman, Alrabya
Correspondence
Trademark
171792
Class

Goods/Services
caf? services, cafeteria services, restaurant services, food and
drink catering
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تاريخ ايداع الطلب:

19/11/2020

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

ديفي للشقق الفندقية
االردن
ذ .م .م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Divi Hotel Apartments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/wadi saqra, P.O.Box: 927008,
11190

عمان وادي صقرة  ،ص.ب١١١٩٠ ,٩٢٧٠٠٨:

ص.ب  ١١١٩٠ -٩٢٧٠٠٨عمان شارع المدينة المدينة
المنورة عمارة ??? الطابق الثالث
الصنف
١٧٢٠٠٨

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب وااليواء المؤقت

19/11/2020

Date of

43

Applicant for
P.O.Box 927008 -11190 Amman,madina
Correspondence
monawara str
Trademark
172008
Class
43

Goods/Services
Providing food, drinks and temporary accommodation
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تاريخ ايداع الطلب:

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،١-١كايوباشي  -٣تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  ١١١٩٢ -٩٢١١٠٠مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،١٠٤شارع مكة ،عمان ,
االردن
44
الصنف
١٧١٧٩٧

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االستشارات الصحية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء١٥٢٠٤١-٢٠١٩ :
تاريخ االدعاء٢٠١٩/١٢/٠٣ :
يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية BRIDGESTONE

31/05/2020
BRIDGESTONE
CORPORATION

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
171797
Class
44

Trademark

Goods/Services
Health consultancy.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE
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تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مستشفى األندلس

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:

Andalus Hospital
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman/Sweifieh, P.O.Box:
851440, 11185

المدينة/الشارع عمان/الصويفية/عبدالرحيم الحاج محمد ،
ص.ب١١١٨٥ ,٨٥١٤٤٠:
ص.ب  ١١١٨٥ -٨٥١٤٤٠المدينة/الشارع
عمان/الصويفية/عبدالرحيم الحاج محمد
الصنف
١٧١٩٥٣

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات الطبية .خدمات العنايه الصحيه و المحافظه على الجمال للكائنات
البشرية ,مستشفيات .خدمات العيادات الطبية ,الرعاية الصحية ,المراكز الصحية,
طب األسنان؛ المساعدة الطبية؛ التمريض الطبي ,الجراحة التقويمية ,خدمات العالج.
اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االسود واالبيض واالحمر واالصفر و األخضر
حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.

28/06/2020

Date of

44

Applicant for
P.O.Box 851440 -11185
Correspondence
city/street:Amman/Sweifieh
Trademark
171953
Class
44

Goods/Services
Medical services; hygienic and beauty care for human beings,
Hospitals, Medical clinics services, Health care, Health centers,
Dentistry, Medical assistance, Nursing medical, Plastic surgery,
Therapy services.
Special condition: Claiming Colors black, white, red, yellow and
green as per the specimen filed at the Trademark Office
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Date of

10/09/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Apollo Hospitals
Enterprise limited

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.19, Bishop Gardens, Raja
Annamalaipuram, Chennai-600 028, Tamil
Nadu, India, P.O.Box: 841310, 11184
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
171860
Class
44

Goods/Services
health centre services, medical clinic services, hygienic and
beauty care for human beings, diagnostic services, health
management programs, medical clinic services, hospital
services

10/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ابولو ھوسبيتالز انتربرايس ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الھند
شركة اجنبية

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

-  تشيناي،  راجا أنامااليبورام،  حدائق األسقف، ١٩ رقم
١١١٨٤ ,٨٤١٣١٠:ب. ص،  الھند،  تاميل نادو، ٦٠٠٢٨
شارع بكين/ عمان١١١٨٤ -٨٤١٣١٠ ب.ص
44

الصنف

١٧١٨٦٠

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات, العناية بالصحة والجمال للبشر, خدمات العيادات الطبية,خدمات مراكز الصحة
 خدمات المستشفيات, خدمات العيادات الطبية, برامج اإلدارة الصحية,التشخيص

340

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
Authentication services; online social networking services; online social networking services for individuals and investors
with an interest in the field of investments; user verification
services; identification verification services; providing a website
featuring information on the development of privacy, security,
blockchain and distributed ledger technologies, and data
governance law; regulatory compliance consultancy in the field
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto token and
utility token applications; online social networking service for
investors with an interest in the field of financial trades and
exchange of digital currency, virtual currency, cryptocurrency,
digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens,
crypto tokens and utility tokens; provision of user
authentication services.
Priority claim: Claim Country: 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
171767
Class
45

28/05/2020

-٤٣٥ ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان١١٨٢١
45

الصنف

١٧١٧٦٧

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الين(؛ خدمات شبكات-خدمات التوثيق؛ خدمات شبكات التواصل االجتماعي المباشرة )ان
الين( لألفراد والمستثمرين المھتمين بمجال االستثمارات؛-التواصل االجتماعي المباشر )ان
خدمات التحقق من بيانات المستخدم؛ خدمات التدقيق في الھوية؛ توفير موقع إلكتروني يشمل
معلومات بشأن تطوير التقنيات المتعلقة بالخصوصية واألمن وسلسلة الكتل ودفتر االستاذ
الموزع وقانون اإلدارة السليمة للبيانات؛ خدمات االستشارات المتعلقة باالمتثال باألنظمة في
مجال التطبيقات الخاصة بالعملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة واألصول
الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز المشفرة
الين( للمستثمرين-ورموز المنفعة؛ خدمات شبكات التواصل االجتماعي المباشرة )ان
المھتمين بمجال التداوالت المالية وصرف العملة الرقمية والعملة االفتراضية والعملة المشفرة
واألصول الرقمية وأصول سلسلة الكتل واألصول المحولة رقميا والرموز الرقمية والرموز
.المشفرة ورموز المنفعة؛ توفير خدمات توثيق المستخدم

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

