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اعادة نشر العالمة 171639
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172060Date
of

14/02/2019

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CPT Group GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover,
Germany

Goods/Services
Filtering materials [chemical, mineral, vegetable and other
unprocessed materials]; Chemical preparations and materials
for film, photography and printing; unprocessed plastics;
adhesives used in industry; Growing media, fertilizers and
chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry;
Detergents for use in manufacture and industry; Chemical
substances, chemical materials and chemical preparations, and
natural elements; Salts for industrial purposes; Unprocessed
artificial and synthetic resins; Starches for use in manufacturing
and industry; Putties, and fillers and pastes for use in industry;
Chemical and organic compositions for use in the manufacture
of food and beverages; Chemical products used in industry,
science, photography, agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed synthetic resins; manures; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; tanning
substances; rubber solvents; plastics for oil absorption;
vulcanizing accelerators; vulcanizing agents; light-sensitive
printing plates; sensitized printing plates; brake fluid; chemical
additives or substitutes for fuel for use in petrol or diesel
engines; Catalysts and Supports for catalysts; Cryogenic
preparations.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302018028103.2
Claim Date: 22/11/2018

:تاريخ ايداع الطلب

سي بي تي جروب جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ھانوفر30165 ،9 فاھرنوالدير شتراس

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172218
Class
1

14/02/2019

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
1

الصنف

172218

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد الترشيح )للمواد الكيماوية والمعادن والخضراوات عدا عن المواد غير المعالجة(؛
المستحضرات والمواد الكيماوية لألفالم والتصوير الفوتوغرافي والطباعة؛ بالستيك غير
معالج؛ مواد اللصق المستخدمة في الصناعة؛ وسائط النمو واألسمدة والمواد الكيميائية
الستخدامھا في الزراعة والبستنه والحراجة؛ المنظفات لالستخدام في التصنيع والصناعة؛
المستحضرات الكيماوية والمواد الكيماوية والمواد المحضرة كيماويا ً والعناصر الطبيعية؛
أمالح ألغراض صناعية؛ الراتينجات االصطناعية والمصنعة الغير معالجة؛ النشويات
لالستخدام في التصنيع والصناعة؛ المعاجين والحشوات والمعاجين الستخدامھا في الصناعة؛
التركيبات الكيميائية والعضوية الستخدامھا في تصنيع األغذية والمشروبات؛ المنتجات
الكيمائية التي تستخدم في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي والزراعة والبستنه
والحراجة؛ الراتنجات الصناعية غير المعالجة؛ أسمدة؛ تركيبات إطفاء الحريق؛ مستحضرات
سقي ولحام المعادن؛ مواد الدباغة؛ مذيبات مطاطية؛ اللدائن المتصاص الزيت؛ مسرعات
الفلكنة؛ عوامل الفلكنة؛ لوحات الطباعة الحساسة للضوء؛ لوحات الطباعة الحساسة؛ سوائل
الكوابح؛ مضافات كيميائية أو بدائل للوقود الستخدامھا في محركات البنزين أو الديزل؛
.المحفزات والدعامات للمحفزات؛ مستحضرات تبريد

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
302018028103.2 :رقم االدعاء
2018/11/22 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

28/01/2020

اسم طالب التسجيل:

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

روزينتالشتراسه  4058 ،67بازل ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172194

28/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة ،البستنه والحراجه؛ مستحضرات عالج البذور؛
أسمدة.

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172194
Class
1

Trademark

Goods/Services
Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; seed
treatment preparations; manures.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

بيتروليوم ناشيونال بيرھاد )بيتروناس(

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

ماليزيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
)Berhad (PETRONAS
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

تاور  ،1بيتروناس توين تاورز ،كوااللمبور سيتي سنتر،
 50088كوااللمبور ،ماليزيا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172213

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والزراعة والبستنة والحراجة؛ المواد الكيماوية والمواد
الكيميائية والمستحضرات الكيماوية والعناصر الطبيعية؛ المواد المضافة لوقود الموتورات؛
الزيوت الھيدروليكية؛ سوائل نقل الحركة؛ سوائل البطاريات؛ سوائل المكابح؛ سوائل نقل
الحرارة؛ السوائل لالستخدام في األشغال المعدنية؛ سوائل حماية المثاقب؛ سوائل الثقب؛
سوائل المكابح والمثاقب؛ سوائل آالت التفريغ الكھربائي؛ سوائل امتصاص الصدمات؛ سوائل
مقاومة الصدأ؛ المبردات؛ المركبات المضادة لاللتصاق والتثبيت؛ مزيالت الشحوم؛ مزيالت
الجليد؛ مزيالت الكربون؛ المواد السطحية؛ الكربونات المنشطة؛ الممتصات الكيماوية؛
العوامل المقاومة للترسيب للنفط والنفط الخام؛ مشتتات النفط؛ كيماويات فصل النفط؛
األسمدة؛ المسمدات؛ راتينجات اليوريا؛ الميثانول؛ األوكسوغاز؛ أول أوكسيد الكربون؛
الكبريت؛ اإليثان؛ البروبان؛ البوتان؛ اإليثيلين؛ جاليكول اإليثيلين؛ اإليثانول؛ الجاليكول
وايثوكسايالت النونيل؛ جاليكول البولي إيثيلين؛ إيثوكسايالت الكحول الدھنية؛ أثير جاليكول
البوتيل؛ الزيج األميني؛ محلول أثير جاليكول البوتيل؛ أسيتات البوتيل؛ البيوتانول؛
اإليزوبوتانول؛ الباراكسيلين؛ األثير؛ أثير بوتيل ثالثي الميثيل؛ البولي إيثيلين؛ البروبيلين.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءMY :
رقم االدعاء2019032204 :
تاريخ االدعاء2019/08/29 :

27/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172213
Class
1

Trademark

Goods/Services
Chemicals used in industry, agriculture, horticulture and
forestry; chemical substances, chemical materials, chemical
;preparations and natural elements; additives for motor fuel
;hydraulic oils; transmission fluids; battery fluids; brake fluids
heat transfer fluids; fluids for use in metal working; fluids for
;protection of drills; drilling fluids; brake and clutch fluids
electric discharge machine fluids; shock absorber fluids; antirust fluids; coolants; anti-seize compounds; degreaser; deicers; decarbonizers; surfactants; activated carbons; chemical
absorbents; deflocculating agents for oil and crude oil; oil
dispersants; oil separating chemicals; manures; fertiliser; urea
;resins; methanol; oxogas; carbon monoxide; sulfur; ethane
;propane; butane; ethylene; ethylene glycols; ethanolamine
glycol, nonylphenol ethoxylate; polyethylene glycol; fatty
alchohol ethoxylate; butyl glcol ether; amine mixture; butyl
;glycol ether solvent; butyl acetate; butanol; isobutanol
;paraxylene; ether; methyl tertiary butyl ether; polyethylene
propylene.
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032204
Claim Date: 29/08/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

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

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ،12ھيوليانج -رو ،سيوكو -جو ،سيؤول ،جمھورية كوريا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172200

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الغاليوم والمنتجات الثانوية لمعالجة الحبوب لألغراض الصناعية والكيماويات المستخدمة في
الصناعة  /العلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة  /البستنة والحراجة
والكيماويات المستخدمة في الصناعة وفيما يتعلق بالكائنات الحية الدقيقة عدا عن
االستخدامات الطبية والبيطرية والدقيق لألغراض الصناعية والكيماويات المستخدمة في
الصناعة والراتنجات االصطناعية غير المعالجة والكيماويات والمواد الالصقة المستخدمة في
الصناعة والمبرَ دات والراتنجات والعجائن الصناعية غير المعالجة وسوائل منع التجمد
وسوائل الكوابح واألسمدة والزيوت الھيدروليكية والمُحليات اإلصطناعية ]مستحضرات
كيميائية[ وأشباه الفلزات والمستحضرات المانعة للثقوب وسوائل ناقالت الحركة ومركبات
لصناعة السيراميك التقاني وسوائل أنظمة التوجيه اآللي واوراق الفحوصات الكيميائية

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء0182758-2019-40 :
تاريخ االدعاء2019/11/26 :

12/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172200
Class
1

Trademark

Goods/Services
Gallium, by-products of the processing of cereals for industrial
purposes, chemicals used in industry/science and photography
as well as in agriculture/horticulture and forestry, chemicals
used in industry and microorganisms other than for medical and
veterinary use, flour for industrial purposes, chemicals used in
industry and unprocessed artificial resins, chemicals and
adhesives used in industry, coolants, unprocessed artificial
resins and pulp, antifreeze, brake fluid, fertilisers, hydraulic oils,
artificial sweeteners [chemical preparations], metalloids, antipuncture preparations, transmission fluids, compositions for
the manufacture of technical ceramics, power steering fluid,
chemical test paper
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2019-0182758
Claim Date: 26/11/2019
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Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Chemicals used in industry and science including detergents
and cleansers for industrial use as well as purifying chemicals
for liquids such as oil and water; Solvents for use in the
cleaning of machines during manufacturing processes;
chemicals for use in brewing; enzymes for the brewing industry.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172181
Class
1

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
1

الصنف

172181

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلوم بما فيھا المنظفات والمطھرات لالستخدام
الصناعي باإلضافة لكيماويات تنقية السوائل مثل النفط والماء؛ المذيبات لالستخدام في تنظيف
اآلالت أثناء عمليات التصنيع؛ الكيماويات المستخدمة في التخمير؛ األنزيمات المستخدمة في
.صناعة التخمير
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172099
Class
1

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

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
,  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
1
الصنف
172099

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

10/09/2020

10/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

وليد ھاني حداد وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11115 ,151265:ب. ص،  طارق بن زياد/ عمان

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

 طارق بن زياد/  عمان11115 -151265 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

walid hani haddad &
partners co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/tareq Bin Zeyad, P.O.Box: 151265,
11115
Applicant for
P.O.Box 151265 -11115 amman/tareq Bin
Correspondence
Zeyad
Trademark
172347
Class
1

Goods/Services
Fillers for car bodies, fillers for automobile bodies, glaziers'
putty, adhesives for wall tiles, artificial resins, unprocessed,
synthetic resins, unprocessed, automobile body fillers, car body
fillers,
the registration of this mark should be in blue, yellow , white
and black

1

الصنف

172347

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الراتنجات الصناعية, لواصق لبالط الجدران, معجون للزجاجين,حشوات لھياكل السيارات
 حشوات, حشوات لھياكل السيارات,  غير المعالج، الراتنجات االصطناعيه, غير المعالج
ھياكل السيارات
ان تسجيل ھذه العالمة يجب ان يكون باالوان االزرق و االصفر و االبيض و االسود
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تاريخ ايداع الطلب:

30/11/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد احمد جدوع فشار

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -وادي السير شارع االسود بن زيد  ،ص.ب,553:
11810
ص.ب  11810 -553عمان  -وادي السير شارع االسود بن
زيد
1
الصنف
172147

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصق بالط

30/11/2020

Date of

Applicant Name:

'Mohammad Ahmad Jaddo
fashar
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - Wadi Al-Seer, Al-Aswad Bin Zaid
Street, P.O.Box: 553, 11810
Applicant for
P.O.Box 553 -11810 Amman - Wadi AlCorrespondence
Seer, Al-Aswad Bin Zaid Street
Trademark
172147
Class
1

Goods/Services
tile adhesive
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تاريخ ايداع الطلب:

30/11/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد احمد جدوع فشار

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -وادي السير شارع االسود بن زيد  ،ص.ب,553:
11810
ص.ب  11810 -553عمان  -وادي السير شارع االسود بن
زيد
1
الصنف
172145

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصق بالط

30/11/2020

Date of

Applicant Name:

'Mohammad Ahmad Jaddo
fashar
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - Wadi Al-Seer, Al-Aswad Bin Zaid
Street, P.O.Box: 553, 11810
Applicant for
P.O.Box 553 -11810 Amman - Wadi AlCorrespondence
Seer, Al-Aswad Bin Zaid Street
Trademark
172145
Class
1

Goods/Services
tile adhesive
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Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Quds Paints Industry .Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /near king abdullah ll
industral estate , Amman, P.O.Box: 176,
11512
Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/Sahab /near
Correspondence
king abdullah ll industral estate
Trademark
172312
Class
2

Goods/Services
paints
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use the common word separately from the
mark

04/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس لصناعة الدھانات ذ
االردن
م.م.ذ

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

،  بجانب مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية- سحاب-عمان
11512 ,176:ب. ص، عمان
 بجانب مدينة الملك عبد- سحاب- عمان11512 -176 ب.ص
ﷲ الثاني الصناعية
2
الصنف
172312

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Quds Paints Industry .Ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /near king abdullah ll
industral estate , Amman, P.O.Box: 176,
11512
Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/Sahab /near
Correspondence
king abdullah ll industral estate
Trademark
172310
Class
2

Goods/Services
paints
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use the common word separately from the
markا

04/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس لصناعة الدھانات ذ
االردن
م.م.ذ

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

،  بجانب مدينة الملك عبد ﷲ الثاني الصناعية- سحاب-عمان
11512 ,176:ب. ص، عمان
 بجانب مدينة الملك عبد- سحاب- عمان11512 -176 ب.ص
ﷲ الثاني الصناعية
2
الصنف
172310

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دھانات
ان تسجيل ھذه العالمه اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامه والوصيفة اذا
ظھرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2020

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

شركة القدس لصناعة الدھانات
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Quds paints Industry .LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/sahib(Near king Abdullah II
Industrial Estate), P.O.Box: 176, 11512

عمان/سحاب )بجانب مدينة الملك عبدﷲ الثاني الصناعية( ،
ص.ب11512 ,176:
ص.ب  11512 -176عمان/سحاب )بجانب مدينة الملك
عبدﷲ الثاني الصناعية(
الصنف
172313

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دھانات
العالمة محددة بااللوان الكحلي واالسود واالصفر واالبيض واالحمرحسب النموذج المودع
لدى مسجل العالمات التجارية.
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات ]دھانات القدس,
حماية وتعقيم( اذا ظھرت بمعزل عن العالمة

27/07/2020

Date of

2

Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/sahib(Near
Correspondence
)king Abdullah II Industrial Estate
Trademark
172313
Class
2

Goods/Services
paints
Claiming Colors dark blue, black, yellow, white and red as per
the specimen filed at the Trademark Office
The registration of this trade mark does not give owners the
) دھانات القدس ,حماية وتعقيم( exclusive right to use the words
separately from the mark
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Date of

11/08/2020

11/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الطابعة الذكية للحلول التقنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
1558 ,11910:ب. ص، شارع الملكة رانيا- عمان

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

شارع الملكة رانيا-  عمان1558 -11910 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Intelligent Printer for
Technical Solutions
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Queen Rania Str, P.O.Box: 11910,
1558
Applicant for
P.O.Box 11910 -1558 Amman -Queen
Correspondence
Rania Str
Trademark
172271
Class
2

Goods/Services
mainetenance printer
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (iprint)if used
separately from the mark

2

الصنف

172271

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
احبار طابعات
 بمعزل عن العالمةiprint ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال

16

تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،55403الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
2
الصنف
172294

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دھانات أكريليك ،دھانات في صورة محددات ،دھانات للفنون التطبيقية والحرف ،معدات دھان
للفنانين ،دھانات في صورة فراشي محمولة يدويا ،دھانات الرسم باإلصبع ،دھانات التلوين
بألوان المياه ،دھانات زيت ،ألوان الزيت ،دھانات للنسيج ،دھانات وطالءات اللك ،أحبار
معدنية ،دھانات أللواح الكتابة ،دھانات للخزف ،صبغات لالستخدام بالمنسوجات أو األقمشة،
جليتر للزينة.

17/08/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172294
Class
2

Trademark

Goods/Services
Acrylic paints; paints in the form of markers; paints for arts and
;crafts; painting sets for artists; paints in handheld stick form
finger paints; watercolor paints; oil paints; oil colors; fabric
;paints; paints and lacquers; metallic inks; chalkboard paint
ceramic paints; dyes for use with textiles or fabrics; decorative
glitter
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Date of

10/09/2020

10/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

وليد ھاني حداد وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11115 ,151265:ب. ص،  طارق بن زياد/ عمان

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

 طارق بن زياد/  عمان11115 -151265 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Walid Hani Haddad &
Partners CO.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/tareq Bin Zeyad, P.O.Box: 151265,
11115
Applicant for
P.O.Box 151265 -11115 amman/tareq Bin
Correspondence
Zeyad
Trademark
172348
Class
2

Goods/Services
mordants*, paints*, protective preparations for metals, paints*,
primers, thinners for lacquers, varnishes*, thinners for paints,
asbestos paints, glazes paints, lacquers , natural resins, raw,
fixatives varnishes , aluminium paints, varnishes*, anticorrosive preparations, wood coatings paints , fixatives
varnishes , wood mordants, binding preparations for paints,
natural resins, raw, thinners for lacquers, aluminium paints,
coatings paints , natural resins, raw, thinners for lacquers,
coatings paints , mordants*, anti-rust oils
The registration of this trade mark should be in yellow ,red and
blue color as per the specimen filed at the Trademark Office

2

الصنف

172348

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, دھانات األساس, دِھانات, المستحضرات الواقية للمعادن, دِھانات,مواد تثبيت األلوان
 طالءات زجاجية براقة, دھانات أسبستوس, مرققات الدھانات, ورنيش,مرققات الالكيه
, ورنيش, دھانات ألمنيوم, مثبتات للورنيش, الخام، راتنجات طبيعية, دھانات والكيه
 مواد تثبيت ألوان, مثبتات للورنيش,  طالءات الخشب دِھانات,المستحضرات المضادة للتآكل
 دھانات, مرققات الالكيه, الخام، راتنجات طبيعية, مستحضرات مثبتة للدھانات,الخشب
,( الطالءات )دھانات, مرققات الالكيه, الخام، راتنجات طبيعية,( الطالءات )دھانات,ألمنيوم
 الزيوت المضا ّدة للصدأ,مواد تثبيت األلوان
اان تسجيل ھذه العالمة يجب ان يكون باالوان االصفر و االحمر و االزرق كما ھو مودع لدى
مسجل العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب:

28/11/2019

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

اسدين اس.ايه.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
ISDIN S.A.
Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Calle Provencals 33 08019 Barcelona,
Spain

كالي بروفنكالس  08019 ،33برشلونة ،اسبانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172223

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات العناية بالفم غير العالجية وغسول الفم وجل األسنان ومنظفات االسنان وبخاخات
الفم وجل تبييض األسنان؛ مستحضرات التبييض ،مستحضرات التنظيف والتلميع
ومستحضرات الفرك والكشط؛ الصابون؛ المواد العطرية والزيوت العطرية ومستحضرات
التجميل ولوشن الشعر.

28/11/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172223
Class
3

Trademark

Goods/Services
Non-medicated oral care products, mouthwashes, tooth gel,
dentifrices, mouth sprays and dental bleaching gels; Bleaching
preparations, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
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تاريخ ايداع الطلب:

06/05/2020

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

ديزي نيل برودكتس ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3335إي .ال بالما اف .أنھايم ،كاليفورنيا  ،92806الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
172255

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات التجميلية إلزالة األظافر الھالمية )الجل( واألظافر األكريليكية وطالء األظافر،
مينا االظافر ،ھالم )جل( األظافر ،ملونات األظافر ،طالء األظافر ،مسحوق األظافر ،أطراف
األظافر.

06/05/2020

Date of

Applicant Name:
Daisy Nail Products, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3335 E. La Palma Ave., Anaheim,
California 92806, U.S.A.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172255
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetic preparations for removing gel nails, acrylic nails, and
nail polish; nail enamel; nail gel; nail paint; nail polish; nail
powder; nail tips.
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

فالينتينو اس.بيه.إيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
VALENTINO S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Turati 16/18, Milano, Italy

فيا توراتي  ،18/16ميالنو ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172170

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل ،بما فيھا كريم النھار والليل؛ مستحضرات التنظيف والعناية بالوجه
والجسم ،مستحضرات الفقاعات لالستحمام؛ رغوات للحالقة ،مستحضرات ما بعد الحالقة؛
كريمات األساس للمكياج؛ طالء األظافر؛ مزيالت الروائح الكريھة للجسم المخصصة للرجال
والنساء؛ صابون األيدي والجسم؛ الشامبو ومستحضرات شطف الشعر؛ بخاخ تثبيت الشعر؛
منظفات االسنان؛ الروائح العطرية ،تحديداً العطر وماء الكولونيا العطري والزيوت العطرية
لالستخدام الشخصي للرجال والنساء.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء302019000096742 :
تاريخ االدعاء2019/12/18 :

07/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172170
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics, including night and day creams; preparations for
cleaning and care of the face and body, bubble bath; shaving
foam, aftershave; make-up foundation; nail polish; body
;deodorants for men and women; hand and body soap
shampoos and hair rinses; hair spray; dentifrices; fragrances,
namely perfume, eau de Cologne, and essential oils for personal
use for men and women.
Priority claim: Claim Country: IT
Claim No.: 302019000096742
Claim Date: 18/12/2019
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Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use;
industrial cleaning preparations for cleaning of industrial
machines, pipes and tanks; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172179
Class
3

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
3

الصنف

172179

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات التبييض والمواد األخرى التي تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات
التنظيف الصناعي لتنظيف اآلالت الصناعية واألنابيب والخزانات؛ مستحضرات التنظيف
.والتلميع والفرك والكشط
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

11/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Beacon Babies Supplies
Trading co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/streetamman -Makkah street -no 167second floor, P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 city/streetamman Correspondence
Makkah street -no 167- second floor
Trademark
172038
Class
3

11/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة بيكون لتجارة مستلزمات االطفال

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

 الطابق-167  عماره رقم- شارع مكه- الشارع عمان/المدينة
11953 ,4888:ب. ص، الثاني
- شارع مكه- الشارع عمان/ المدينة11953 -4888 ب.ص
 الطابق الثاني-167 عماره رقم
3
الصنف
172038

Goods/Services
Cosmetic dyes; nail polish and nail polish remover; false nails;
cosmetics and make-up; eye make-up removers; preparations for
cleaning teeth; dental bleaching gels; cosmetic skin lotions; baby
lotions [toiletries]; skin and body topical lotions, creams and oils for
cosmetic use; lotions, creams and preparations for care of the face,
body, scalp, nails and hair; body sprays used as personal deodorants
and fragrances; hair sprays and hair gels; scented fabric refresher
sprays; impregnated cloths for cleaning; beauty masks; skin
moisturizer masks; bath soaps in liquid, solid or gel form; bath and
shower gels, not for medical purposes; shower gels, creams and oils;
henna [cosmetic dye]; herbal extracts for cosmetic purposes;
cosmetic foams containing sunscreens; face and body glitter; hair gel
and hair mousse; cosmetic oils; baby oils [toiletries]; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; essential oils; natural essential
oils; essential oils for industrial use; shampoos; hair shampoos and
conditioners; shampoos for babies; liquid soaps for hands, face and
body; incense; vaginal washes for personal sanitary or deodorant
purposes; mouthwashes, not for medical purposes; perfumery,
essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated hair otions;
cosmetic creams, milks, lotions, gels and owders for the face, hands
and body; cosmetic reams, lotions and other preparations for sun,
tanning; face and body beauty creams; make-up removing creams; lip
liners; eyeliner;moisturizers; stain removers; detergents for
household use; deodorants for body care; baby powder [toiletries];
face powder in the form of powder-coated paper; washing powder,
dentifrice powder; cosmetic facial care preparations; hair care
preparations consisting of organic coconut virgin oil and coconut
virgin oil; douching preparations for personal sanitary or deodorant
purposes [toiletries]; preparations for cleaning, tinting, coloring,
bleaching, setting and styling of hair; cosmetics; preparations to
make the leaves of plants shiny; cosmetic preparations for skin care;
cleaning preparations; cleaning preparations for household
purposes; all-purpose cleaning preparations; non-medicated
preparations for the care of skin, hair and scalp; baby powder
[toiletries]; cosmetic face powder; non-medicated foot powder;
toothpaste; make-up preparations; make-up pencils; cleansers for
intimate personal higiene purposes, non-medicated; foam cleansers
for personal use; baby wipes impregnated with cleaning preparations;
tissues impregnated with make-up removing preparations; tissues
impregnated with cosmetic lotions; cosmetic products in the form of
aerosols for skin care; hair dyes and bleaching products; adhesives
for affixing false nails or eyelashes.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مكياج, اظافر مستعارة, طالءات أظافر ومزيالت طالء األظافر,اصباغ تجميلية
 جل, مستحضبرات لتنظيف األسنان, مزيالت مكياج للعيون,ومستحضرات تجميلية
 أغسال لألطفال ]مستحضرات,[ أغسال للجلد ]مستحضرات تجميلية,تبييض االسنان
]الستخدامات, وزيوت موضعية للجلد والجسم, وكريمات, أغسال,[عناية شخصية
, وفروة الرأس, والجسم, أغسال وكريمات ومستحضرات للعناية بالوجه,[تجميلية
 بخاخات, بخاخات للجسم تستخدم كمزيالت لرائحة العرق وكطيب, والشعر,واألظافر
 اقنعة, أقمشة تنظيف مشرّ بة, بخاخات معطرة منعشة للقماش,شعر وجل شعر
 جل, أو صلب أو جل, صابون حمّام على شكل سائل, أقنعة مرطبة للجلد,تجميلية
جل للشعر وبخاخات,وزيوت للدش, وكريمات, جل,للحمّام والدش ليس ألغراض طبية
 رغوه تجميلية تحوي,خالصات أعشاب لغايات التجميل,[ حناء ]صبيغ تجميلي:للشعر
 زيوت, رغوات كثيفة للشعر وجل للشعر, دقائق براقة للوجه والجسم,واقي شممي
. زيوت عطرية, عطور,( زيوت لألطفال ]مستحضرات عناية شخصية:تجميلية
, زيوت مر ّكزة طبيعية, زيوت عطرية,مستحضرات تجميلء غسول )لوشن( للشعر
, شامبو لألطفال, شامبو ومطريات للشعر, شامبو,زيوت مركزة لالستخدام الصناعي
 غسوالت مھبلية ألغراض الصحة, بخور, والجسم, والوجه,صابون سائل لليدين
 غسول لألطفال: غسوالت للفم ليست لغايات طبية,الشخصية أو مزيلة للعرق
 مستحضرات تجميل غير, زيوت عطرية, عطور,[]مستحضرات عناية شخصية
 ومساحيق, وجل, وأغسلة, وحليب., كريمات, غسول )لوشن( غير طبي للشعر,طبية
 ومستحضرات أخرى تجميلية, وأغسلة, كريمات, والجسم, واليدين,تجميلية للوجه
 كريمات إلزالة, كريمات لجمال الوجه والجسم,لإلسمرار جراء التعرض للشمس
 مزيالت أوساخ لالستخدام, مزيالت البقع, مرطبات, محدد للعين: محدد شفاه:المكياج
 مساحيق لألطفال ]مستحضرات عناية, مزيالت رائحة العرق للعناية بالجسم,المنزلي
, مساحيق غسيل, مساحيق للوجه على شكل ورق مغطى بالمسحوق,[شخصية
,[ مستحضرات للعناية بالوجه ]مستحضرات تجميلية,مساحيق منظفة لألسنان
مستحضرات العناية بالشعر التي تتألف من زيت جوز الھند البكر العضوي وزيت
 مستحضرات الغسل ألغراض شخصية أو صحية أو مزيلة للعرق,جوز الھند البكر
, وتبيبيض, وتلوين, وتظليل, مستحضرات تستخدم لتنظيف,[]أدوات النظافة
, مستحضرات لتلميع اوراق النباتات, مستحضرات تجميل: وتصفيف الشعر.,وترتيب
 مستحضرات تنظيف, مستحضرات تنظيف:مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة
 مستحضرات للعناية بالجسم, مستحضرات تنظيف لجميع األغراض,ألغراض منزلية
 مسحوق, وفروة الرأس, والشعر, مستحضرات غير طبية للعناية بالجلد,والجمال
, مسحوق للقدمين, مسحوق تجميلي للوجه,[لألطفال ]مستحضرات عناية شخصية
 مطھرات غير طبية للعناية بالنظافة, أقالم مكياج, مستحضرات مكياج,معجون أسنان
 مناديل الطفل مشربة بمستحضرات, مطھرات رغوية لالستخدام الشخصي,الشخصية
 مناديل ورقية مشربة, مناديل مبللة بمستحضرات إلزالة مواد التجميل,تنظيف
 منتجات, منتجات تجميلية على شكل رذاذ للعناية بالجلد,بغسوالت ]لوشن[ تجميلية
. مواد الصقة لتثبيت األظافر أو الرموش الصناعية,صبغ وتبييض الشعر
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تاريخ ايداع الطلب:

16/06/2020

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

بايوساف ان اس.ار.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا كاغلياري  20060 ،44/32تريزانو روزا )ام اي( ،إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكرية ,مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب  921100عمان 11192
االردن
3
الصنف
172314

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معاجين األسنان ،معاجين األسنان غير الطبية ،مسحوق )بودرة( األسنان ،أقراص معجون
األسنان الصلبة ،مستحضرات تنظيف األسنان ،ھالميات )جل( تبييض األسنان ،غسوالت
)لوشن( تنظيف األسنان ،غسوالت الفم غير الطبية ،مستحضرات لتنظيف أطقم األسنان،
مستحضرات تبييض األسنان ،مستحضرات تنظيف األسنان القابلة للمضغ ،مستحضرات
تجميل للعناية بالفم واألسنان ،شرائط تبييض األسنان ،أطقم من منتجات العناية بالفم
التجميلية ،الصابون ،العطورات ،مستحضرات التجميل ،الزيوت العطرية ،غسوالت العناية
بالشعر ،مستحضرات التلميع ،مستحضرات إلزالة الشحوم.

16/06/2020

Date of

Applicant Name:
BIOSAF IN S.R.L.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Cagliari 32/44, 20060 TREZZANO
ROSA (MI), Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172314
Class
3

Trademark

Goods/Services
Dentifrices; non-medicated dentifrices; tooth powder; solid
toothpaste tablets; tooth cleaning preparations; dental
bleaching gels; teeth cleaning lotions; non medicated mouth
washes; dentures (preparations for cleaning -); tooth whitening
preparations; chewable tooth cleaning preparations; cosmetic
preparations for the care of mouth and teeth; teeth whitening
;strips; sets of cosmetic oral care products; soaps; perfumery
cosmetics; essential oils; hair care lotions; polishing
preparations; grease-removing preparations.
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172082
Class
3

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances, namely,
detergents, bleaches, starches for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; non-medicated
soaps; perfumery, essential oils, non-medicated cosmetics,
non-medicated hair lotions; non-medicated dentifrices; tanning
substances, namely, non-medicated sun care preparations, sun
block preparations, sun screen preparations, sun-tanning
preparations, non-medicated skin care preparations, nonmedicated lip balms, after sun creams, lotions, gels and oils;
cosmetics and non-medicated toilet preparations, all for use in
sun-tanning; self-tanning and sunless tanning preparations;
skin moisturizing preparations; non-medicated foot care
preparations; sanitary preparations and articles, namely, vaginal
washes for personal sanitary or deodorant purposes; essential
oils; non-medicated eye washes.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
172082

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات التبييض والمواد األخرى تحديدا المنظفات والمبيضات والنشا لالستخدام في
 عطور وزيوت، صابون غير معالج طبيا، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط،الغسيل
 منظفات أسنان،عطرية ومستحضرات تجميل غير معالجة طبيا وغسول شعر غير معالج طبيا
 مواد دباغة تحديدا مستحضرات العناية ضد الشمس غير معالجة طبيا،غير معالجة طبيا
ومستحضرات مانعة للشمس ومستحضرات حاجبة للشمس ومستحضرات الدباغة بالشمس
ومستحضرات العناية بالبشرة غير معالجة طبيا وبلسم الشفاه غير معالج طبيا وكريمات ما
 مستحضرات تجميل ومستحضرات الزينة غير المعالجة،بعد الشمس وغسول وجل وزيوت
 مستحضرات الدباغة الذاتية ومستحضرات،طبيا وجميعھا لالستخدام في الدباغة بالشمس
 مستحضرات العناية بالقدمين غير، مستحضرات ترطيب البشرة،الدباغة بدون الشمس
 مستحضرات وأدوات صحية تحديدا غسول مھبلي ألغراض الصحة الشخصية،المعالجة طبيا
. غسول العين غير المعالج طبيا، زيوت عطرية،أو إزالة الرائحة الكريھة
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172081
Class
3

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances, namely,
detergents, bleaches, starches for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; non-medicated
soaps; perfumery, essential oils, non-medicated cosmetics,
non-medicated hair lotions; non-medicated dentifrices; tanning
substances, namely, non-medicated sun care preparations, sun
block preparations, sun screen preparations, sun-tanning
preparations, non-medicated skin care preparations, nonmedicated lip balms, after sun creams, lotions, gels and oils;
cosmetics and non-medicated toilet preparations, all for use in
sun-tanning; self-tanning and sunless tanning preparations;
skin moisturizing preparations; non-medicated foot care
preparations; sanitary preparations and articles, namely, vaginal
washes for personal sanitary or deodorant purposes; essential
oils; non-medicated eye washes.
Claiming Colors blue Green and black as per the specimen
filed at the Trademark Office

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
172081

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات التبييض والمواد األخرى تحديدا المنظفات والمبيضات والنشا لالستخدام في
 عطور وزيوت، صابون غير معالج طبيا، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط،الغسيل
 منظفات أسنان،عطرية ومستحضرات تجميل غير معالجة طبيا وغسول شعر غير معالج طبيا
 مواد دباغة تحديدا مستحضرات العناية ضد الشمس غير معالجة طبيا،غير معالجة طبيا
ومستحضرات مانعة للشمس ومستحضرات حاجبة للشمس ومستحضرات الدباغة بالشمس
ومستحضرات العناية بالبشرة غير معالجة طبيا وبلسم الشفاه غير معالج طبيا وكريمات ما
 مستحضرات تجميل ومستحضرات الزينة غير المعالجة،بعد الشمس وغسول وجل وزيوت
 مستحضرات الدباغة الذاتية ومستحضرات،طبيا وجميعھا لالستخدام في الدباغة بالشمس
 مستحضرات العناية بالقدمين غير، مستحضرات ترطيب البشرة،الدباغة بدون الشمس
 مستحضرات وأدوات صحية تحديدا غسول مھبلي ألغراض الصحة الشخصية،المعالجة طبيا
. غسول العين غير المعالج طبيا، زيوت عطرية،أو إزالة الرائحة الكريھة

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

13/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alnajah soap Factory Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Marka ,Abdullah bin Hilal st,
P.O.Box: 688, 11910
Applicant for
Aljbayha ,yajouz st,Ajeen complex,of
Correspondence
501 P.O.Box 688-11910
Trademark
172319
Class
3

Goods/Services
floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel,
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents,
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents,
laxatives for clothes used in laundry.
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (power clean)if used
separately from the mark

13/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مصنع صابون النجاح
االردن
تضامن

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

,688:ب. ص، شارع عبدﷲ بن ھالل،الشارع ماركا/المدينة
11910

3

 ب. ص501 مكتب،مجمع عجين،شارع ياجوز،الجبيھه،
11910-688
الصنف
172319

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ومستحضرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل,من اجل معطر ارضيات
, شامبو حمام؛ شامبو شعر, جل ارضيات, سائل جلي,والكشط والصابون ومحاليل الشعر
منظفات سائله؛، مستحضرات التجميل. مستحضرات تعطير الجو,العطور والزيوت العطريه
 ملينات، مستحضرات غسل المالبس, صودا الغسيل للتنظيف,مستحضرات تنظيف االسنان
.االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس
(power clean) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

14/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نھر نبروبي لصناعة المنظفات

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 سحاب /مدينة الملك عبداللھه الثاني الصناعية
 ،ص.ب11732 ,615:
ص.ب  11732 -615المدينة/الشارع سحاب /مدينة الملك
عبداللھه الثاني الصناعية
3
الصنف
172321

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات

14/07/2020

Date of

Applicant Name:

nairobi for detergents
production co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street sahab/king adballah al thani
area, P.O.Box: 615, 11732
Applicant for
P.O.Box 615 -11732 city/street
Correspondence
sahab/king adballah al thani area
Trademark
172321
Class
3

Goods/Services
detergents
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تاريخ ايداع الطلب:

19/07/2020

اسم طالب التسجيل:

لوج لالستثمارات التجاريه

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:

LOJ For Trading
Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Yarmook Street, P.O.Box:
425050, 11140

عمان  -جبل النصر  -شارع اليرموك  ،ص.ب,425050:
11140
ص.ب  11140 -425050عمان  -جبل النصر  -شارع
اليرموك
الصنف
172053

19/07/2020

Date of

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ملمعات لألحذية ,مستحضرات غسل المالبس  ,البلسم ،خالف ما ھو لألغراض الطبية,
مستحضرات للتنظيف ,مستحضرات تعطير الجو  ,محاليل جلي ,الزيوت الستخدامات التنظيف,
* منظفات األسنان * ,الشامبو ,قطع الصابون ,قِطع من صابون الزينة ,ھيبوكلوريت
البوتاسيوم ,مبيضات الغسيل ,مستحضرات اغتسال ألغراض صحية شخصية أو إلزالة
الروائح الكريھة مواد تواليت  ,الزيوت العطرية ,صابون الحالقة ,مزيالت الشحوم عدا عن
المستخدمة في العمليات الصناعية ,مستحضرات التلميع مُلمعات  ,المنظفات عدا عن
المستخدمة في العمليات الصناعية ولالستخدامات الطبية ,ملينات األقمشة التي تستخدم في
غسيل المالبس ,شمع لألحذية ,ماء جافيل ,كريمات لألحذية ,صودا الغسيل ،للتنظيف,
المنظفات الصنعية :سائل و معجون و مسحوق وجل معقم و مطھرو منظف أرضيات و
حمامات وأسطح و األثاث ,معطر ومنظف كاشط  ,منظف و ملمع لألرضيات و الزجاج و
الحمامات ملمعات منزلية و ملمع أحذية ,مواد مطھرة و معقمة لغايات التنظيف  ,كلور,
الصابون و برش الصابون و صابون سائل  ,العطورات و الزيوت العطرية و ملطف الجو
والبخاخات  ,مضادات للتعرق ,شامبو  ,مستحضرات الحالقة صابون سائل لالستحمام و
محارم معطرة مشربة بغسول ,مستحضرات تبييض و مواد اخرى الستعماالت الغسيل  ,مواد
تنظيف لغسيل الصحون ,مطريات الغسيل  ,مستحضرات ازالة البقع  ,مستحضرات التنظيف و
الصقل و الكشط و ازالة االوساخ و التلميع  ,عوامل كيميائية لتنظيف و تلميع الصفائح
المعدنية  ,الخشيية الفلين الزجاج ,البالستك و الجلد و االنسجة مستحضرات التجميل  ,غسول
الشعر  ,معاجين و منظفات االسنان ,باستثناء الطبي بوردة وجه و ظل للعيون وحمرة الخدود
و الشفاه و الكحلة و بودرة مكياج و اقالم تخطيط و زيوت للعناية بالشعر و الجسم و محارم
معطرة إلزالة المكياج مشربة بغسوالت  ,مزيالت شعر من مواد سكرية  ,أصباغ تجميلية
,ملونات للشعر  ,أصباغ لشعر ,مسكرة  ,العناية باألظافر و طالء األظافر زيوت ألغراض
الزينة و التجميل  ,مستحضرات ازالة ألوان االقمشة ومواد اخرى تستعمل فـي غـسل وكـي
المالبـس

Applicant for
 P.O.Box 425050 -11140 AmmanCorrespondence
Yarmook Street
Trademark
172053
Class
3

Goods/Services
shoe polish, laundry preparations, balms, other than for medical
purposes, cleaning preparations, air fragrancing preparations,
scouring solutions, oils for cleaning purposes, dentifrices*,
shampoos*, cakes of soap, cakes of toilet soap, potassium
hypochloride, laundry bleach, douching preparations for
personal sanitary or deodorant purposes toiletries , essential
oils, shaving soap, degreasers, other than for use in
manufacturing processes, shining preparations polish ,
detergents, other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes, fabric softeners for laundry use, shoe
wax, Javelle water, shoe cream, washing soda, for cleaning,
Synthetic detergents: liquid, paste, powder, sterile gel,
disinfectant, floor cleaner, bathroom, surfaces, and furniture,
perfumed and abrasive cleaner, floor cleaner and polisher,
glass, bathrooms, household polishes and shoe polishes,
disinfectant and sterile materials for cleaning purposes,
chlorine, soap and noodles soap, and Liquid Soap, Perfumes,
Essential Oils, Air Freshener & Sprays, Antiperspirants,
Shampoo, Shaving Lotions, Baths, Scented Baths impregnated
with lotion, Bleach preparations and other materials for washing
uses, Dishwashing agents, Laundry emollients, Stain removal
products, Cleaning, polishing, abrasive and dirt removal
products And polishing, chemical agents for cleaning and
polishing sheet metal, lacquered cork glass, plastic, leather and
fabric
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تاريخ ايداع الطلب:

19/07/2020

اسم طالب التسجيل:

دولشي اند جابانا تريدماركس اس.ار.ال.

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

ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

DOLCE & GABBANA
TRADEMARKS S.R.L.

Applicant Name:

Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Goldoni 10, 20129 Milano Italy

فيا جولدوني  20129 ،10ميالنو ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172251

19/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل؛ العطور؛ العطور بشكلھا الصلب؛ المستحضرات المضا ّدة للتعرق )ماء
للزينة(؛ الصابون؛ الصابون السائل؛ قِطع من صابون الزينة؛ رغوات االستحمام؛ معاجين
االسنان؛ الشامبو؛ الزيوت العطرية؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات التمويج والتجعيد الدائم
للشعر؛ مستحضرات التجميل على شكل جل؛ صبغة الشعر؛ كريمات الوجه للغايات التجميلية؛
الماسكارا؛ أقالم تحديد العيون؛ مستحضرات تجميل الجفون؛ أقالم الماكياج؛ مستحضرات
إكساب البشرة اللون البرونزي من الشمس؛ أحمر الشفاه؛ كريماس األساس؛ كريمات تجميلية
للجسم؛ طالء األظافر؛ المستحضرات لتقوية األظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ الزيوت التجميلية؛
كريمات التسمير بفعل أشعة الشمس.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172251
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics; perfumes; perfumes in solid form; antiperspirants
;[toiletries]; soap; liquid soap; cakes of toilet soap; bath foam
dentifrices; shampoos; essential oils; hair lotions; permanent
;waving and curling preparations; cosmetics in the form of gels
;tints for the hair; face creams for cosmetic purposes; mascara
;eyeliner; eyeshadow; make-up pencils; sun bronzers; lipsticks
foundation; cosmetic body creams; nail polish; preparations for
;reinforcing the nails; nail varnish removers; cosmetic oils
suntan creams.
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Date of

22/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Himalaya Global Holdings
Ltd.
Nationality
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P O
Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Cayman Islands
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman - Jordan
172124
Class
3

Goods/Services
Soaps, sanitary preparations being toiletries.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words (Hands), (Pure) if used
separately from the Mark.

22/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ھيمااليا جلوبال ھولدينغز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

 جراند،1162 ب. ص، الجين افينيو138 ،ھيمااليا ھاوس
 جزر كايمان،1102-1  كيه واي،كايمان
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
172124

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الصابون والمستحضرات الصحية كونھا مواد زينة
(Hands), ) اان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات
.( اذا وردت بمعزل عن العالمةPure)
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Date of

26/07/2020

Applicant Name:

26/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 مصنع مؤمن للعطور،محمد مصطفي سعد محمد عبد الباقي وشريكية
.ومستحضرات التجميل

:اسم طالب التسجيل

مصر
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Mohammed Mostafa Saad
Mohammed Abdel Baqi
and partenrs, Moamen
Factory for Perfumes and
Cosmetics.

Nationality
: EGYPT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Plots No. (19-20) Industrial zoon, Nautical
The Pelvis Fishy, South Port Said, Port
Said, Egypt.
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
172246
Class
3

 بحري الحوض،(بالمنطقة الصناعية20 -19 )القطع ارقام
. مصر، بورسعيد، جنوب بورسعيد،السمكى

Goods/Services
Incense; Joss sticks; perfumery, essential oils, cosmetics
(Hands), (Pure)

11184 -841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
3

الصنف

172246

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. مستحضرات تجميل، عطور وزيوت عطرية، عود البخور،بخور
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تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2020

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

كات للصناعات المتعدده
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CAT MULTI INDUSTRIES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-YARMOOK STREET, P.O.Box:
425050, 11140

عمان  -جبل النصر  -شارع اليرموك  ،ص.ب,425050:
11140
ص.ب  11140 -425050عمان  -جبل النصر  -شارع
اليرموك
الصنف
172055

27/07/2020

Date of

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
* الشامبو ,المواد الكيميائية لزھو األلوان ألغراض منزلية )غسل المالبس( ,مستحضرات
منع انسداد أنابيب التصريف ,ملمعات لألحذية * ,الصابون ,مبيضات الغسيل ,كريمات
لألحذية ,شمع لألحذية ,ماء جافيل ,المنظفات الصنعية :سائل و معجون و مسحوق وجل معقم
و مطھر ومنظف أرضيات و حمامات وأسطح و األثاث ,معطر ومنظف كاشط  ,منظف وملمع
لألرضيات والزجاج والحمامات و الملمعات منزلية و,مواد مطھرة و معقمة لغايات التنظيف ,
برش الصابون و صابون سائل  ,العطورات والزيوت العطرية وملطف الجو والبخاخات ,
مضادات للتعرق ,مستحضرات الحالقة وسائل لالستحمام ومحارم معطرة مشربة بغسول ,
مواد تنظيف لغسيل الصحون واألواني ,مطريات الغسيل  ,مستحضرات ازالة البقع ,
مستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة االوساخ والتلميع  ,عوامل كيميائية لتنظيف
وتلميع الصفائح المعدنية  ,الخشيية الفلين الزجاج ,البالستك والجلد واالنسجة ,مستحضرات
التجميل  ,غسول الشعر ,معاجين ومنظفات االسنان ,باستثناء الطبي بوردة وجه وظل للعيون
وحمرة الخدود والشفاه والكحلة وبودرة مكياج واقالم تخطيط وزيوت للعناية بالشعر والجسم
ومحارم معطرة إلزالة المكياج مشربة بغسوالت  ,مزيالت شعر من مواد سكرية  ,أصباغ
تجميلية ,ملونات للشعر  ,أصباغ لشعر ,مسكرة  ,العناية باألظافر وطالء األظافر زيوت
ألغراض الزينة و التجميل  ,مستحضرات ازالة ألوان االقمشة ومواد اخرى تستعمل فـي
غـسل وكـي المالبـس.

Applicant for
P.O.Box 425050 -11140 AMMANCorrespondence
YARMOOK STREET
Trademark
172055
Class
3

Goods/Services
shampoos*, color- colour- brightening chemicals for
household purposes laundry , preparations for unblocking
drain pipes, shoe polish, soap*, laundry bleach, shoe cream,
shoe wax, Javelle water, Synthetic detergents: liquid, paste,
powder, sterile gel, disinfectant, floor cleaner, bathroom,
surfaces, and furniture, perfumed and abrasive cleaner, floor
cleaner and polisher, glass, bathrooms, household polishes and
shoe polishes, disinfectant and sterile materials for cleaning
purposes, chlorine, soap and noodles soap, and Liquid Soap,
Perfumes, Essential Oils, Air Freshener & Sprays,
Antiperspirants, Shampoo, Shaving Lotions, Baths, Scented
Baths impregnated with lotion, Bleach preparations and other
materials for washing uses, Dishwashing agents, Laundry
emollients, Stain removal products, Cleaning, polishing,
abrasive and dirt removal products And polishing, chemical
agents for cleaning and polishing sheet metal, lacquered cork
glass, plastic, leather and fabric.
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تاريخ ايداع الطلب:

03/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الورده البيضاء لتجارة مواد التجميل

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

االردن
ذ.م.م
الزرقاء/المشيرفه  ،ص.ب11820 ,420:

عنوان التبليغ

ص.ب  11820 -420الزرقاء/المشيرفه

رقم العالمة التجارية

172273

اعالن الجريدة الرسمية

03/09/2020

Date of

Applicant Name:

White Rose Cosmetics
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa/mesherfeh, P.O.Box: 420, 11820

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل
ان تسجيل ھذه العالمه اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامه والوصفيه
بمعزل عن العالمه

3

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 zarqa/mesherfeh
Correspondence
Trademark
172273
Class
3

Goods/Services
cosmetics
the registration of this mark does not give the owners the
exclusive right to use common words separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

03/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الورده البيضاء لتجارة مواد التجميل

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

االردن
ذ.م.م
الزرقاء/المشيرفه  ،ص.ب11820 ,420:

عنوان التبليغ

ص.ب  11820 -420الزرقاء/المشيرفه

رقم العالمة التجارية

172272

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل

اعالن الجريدة الرسمية

03/09/2020

Date of

Applicant Name:

White Rose Cosmetics
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa/mesherfeh, P.O.Box: 420, 11820

الصنف

3

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 zarqa/mesherfeh
Correspondence
Trademark
172272
Class
3

Goods/Services
cosmetics
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Date of

21/09/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Khaled Kayed Rajeh
Mansour

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman Jordan, P.O.Box: 425121, 11140

Applicant for
P.O.Box 425121 -11140 Amman Jordan
Correspondence
Trademark
172035
Class
3

Goods/Services
deodorant soap , dry shampoos* , douching preparations for
personal sanitary or deodorant purposes toiletries , neutralizers
for permanent waving , balms, other than for medical purposes ,
lotions for cosmetic purposes , cleansing milk for toilet
purposes , cleansing milk for toilet purposes , lotions for
cosmetic purposes , smoothing preparations starching ,
greases for cosmetic purposes , shampoos* , shaving
preparations ,
The registration of this mark does not give owners the right to
use the common words if used separately from the mark

3

الصنف

21/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

خالد كايد راجح منصور

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11140 ,425121:ب. ص، عمان االردن

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

 عمان االردن11140 -425121 ب.ص

عنوان التبليغ

172035

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات اغتسال ألغراض صحية,  * الشامبو الجاف, صابون إلزالة الروائح الكريھة
 خالف، البلسم,  مبطالت تجعيد الشعر الدائم, شخصية أو إلزالة الروائح الكريھة مواد تواليت
,  مستحلبات التنظيف لغايات الزينة,  لوشن لغايات التجميل, ما ھو لألغراض الطبية
 مواد,  مستحضرات تنعيم تنشية,  لوشن لغايات التجميل, مستحلبات التنظيف لغايات الزينة
,  مستحضرات الحالقة,  * الشامبو, دھنية ألغراض التجميل

ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة بمعزل عن
العالمه
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Date of

21/09/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Khaled Kayed Rajeh
Mansour

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman Jordan, P.O.Box: 425121, 11140

Applicant for
P.O.Box 425121 -11140 Amman Jordan
Correspondence
Trademark
172034
Class
3

Goods/Services
aloe vera preparations for cosmetic purposes, petroleum jelly
for cosmetic purposes, greases for cosmetic purposes,
neutralizers for permanent waving, smoothing preparations
starching , shampoos*, shaving preparations, make-up, balms,
other than for medical purposes, herbal extracts for cosmetic
purposes, hair straightening preparations, hair conditioners,
cosmetic preparations for baths
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general word if used separately from the mark

3

الصنف

21/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

خالد كايد راجح منصور

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11140 ,425121:ب. ص، عمان االردن

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

 عمان االردن11140 -425121 ب.ص

عنوان التبليغ

172034

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد دھنية, الھالم البترولي ألغراض التجميل,مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية
, * الشامبو,  مستحضرات تنعيم تنشية, مبطالت تجعيد الشعر الدائم,ألغراض التجميل
 مستخلصات األعشاب, خالف ما ھو لألغراض الطبية، البلسم, الماكياج,مستحضرات الحالقة
 مستحضرات, مستحضرات ترطيب الشعر, مستحضرات تمليس الشعر,الستخدامات التجميل
التجميل التي توضع عند االستحمام
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

21/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بارليتا لالستيراد والتصدير والتجاره

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

االردن
ذ.م.م
عمان/مرج الحمام  ،ص.ب11180 ,1823:

عنوان التبليغ

ص.ب  11180 -1823عمان/مرج الحمام

رقم العالمة التجارية

172069

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد تجميل ,مواد العناية بالبشرة

اعالن الجريدة الرسمية

21/09/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Barletta For
Import&Export And Trade
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marj al hamam , P.O.Box: 1823,
11180

3

Applicant for
P.O.Box 1823 -11180 amman/marj al
Correspondence
hamam
Trademark
172069
Class
3

Goods/Services
cosmetics, skin care materials
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Date of

28/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Muhammad Mufid Salem
Al Qaws
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Jabal Al-Hussein - Amman - The
Hashemite Kingdom of Jordan, P.O.Box:
425121, 11140

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
Disclaimer: The registration of this mark does not give its
owners the absolute right to use (numbers) if they appear
separately from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

محمد مفيد سالم القوص

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

،  المملكة االردنية الھاشمية-  عمان- جبل الحسين
11140 ,425121:ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 425121 -11140 Jabal Al-Hussein Amman - The Hashemite Kingdom of
Jordan
172325
Class
3

28/09/2020

 المملكة-  عمان-  جبل الحسين11140 -425121 ب.ص
االردنية الھاشمية
3

الصنف

172325

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،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

 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال )االرقام( اذا ظھرت:التنازل
بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

14/10/2020

اسم طالب التسجيل:

خالد كايد راجح منصور

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان االردن  ،ص.ب11140 ,425121:

عنوان التبليغ

ص.ب  11140 -425121عمان االردن

رقم العالمة التجارية

172318

اعالن الجريدة الرسمية

14/10/2020

Date of

Applicant Name:

Khaled Mansour Trading
and Industrial Est
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman Jordan, P.O.Box: 425121, 11140

الصنف

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

3

Applicant for
P.O.Box 425121 -11140 Amman Jordan
Correspondence
Trademark
172318
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
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تاريخ ايداع الطلب:

21/10/2020

اسم طالب التسجيل:

الدمشقيون السبعه لالستيراد والتصدير

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

االردن
ذ.م.م
اربد -شارع الجامعه  ،ص.ب11941 ,803:

عنوان التبليغ

ص.ب  11941 -803اربد -شارع الجامعه

رقم العالمة التجارية

172331

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل والعطور

اعالن الجريدة الرسمية

21/10/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Damascene Company for
Import and Export
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbed- University str., P.O.Box: 803, 11941

3

Applicant for
P.O.Box 803 -11941 Irbed- University str.
Correspondence
Trademark
172331
Class
3

Goods/Services
Cosmetics and perfumes
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تاريخ ايداع الطلب:

21/10/2020

اسم طالب التسجيل:

الدمشقيون السبعه لالستيراد والتصدير

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

االردن
ذ.م.م
اربد -شارع الجامعه  ،ص.ب11941 ,803:

عنوان التبليغ

ص.ب  11941 -803اربد -شارع الجامعه

رقم العالمة التجارية

172330

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

الصنف

Damascene Company for
Import and Export
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbed- University str., P.O.Box: 803, 11941

3

فيسكا
من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد التجميل والعطور

21/10/2020

Date of

Applicant for
P.O.Box 803 -11941 Irbed- University str.
Correspondence
Trademark
172330
Class
3

VESCA
Goods/Services
Cosmetics and perfumes

42

تاريخ ايداع الطلب:

28/10/2020

اسم طالب التسجيل:

باسل عبد المعين يوسف عبدالھادي

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2020

Date of

تالع العلي شارع عبد الكريم النسور  ،ص.ب,954343:
11954

BASIL ABDALMOEEN
YOUSEF ABDELHADI
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address TLA AL ALI ST ABD ALKAREM
ALNOSOR, P.O.Box: 954343, 11954

ص.ب  11954 -954343تالع العلي شارع عبد الكريم
النسور
الصنف
172137

Applicant for
P.O.Box 954343 -11954 TLA AL ALI ST
Correspondence
ABD ALKAREM ALNOSOR
Trademark
172137
Class
3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور ,عطور زيوت عطرية  ,الكريمات التجميلية ,لوشن لغايات التجميل ,مستحضرات
التجميل ,مستحضرات المكياج * ,الشامبو ,مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة

Applicant Name:

3

Goods/Services
perfumes, aromatics essential oils , cosmetic creams, lotions
for cosmetic purposes, cosmetics, make-up preparations,
shampoos*, cosmetic preparations for skin care
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تاريخ ايداع الطلب:

15/11/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد اسامه احمد محمد عبد الرحمن

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  -ش .عائشة التيمورية  ،ص.ب11123 ,000:

عنوان التبليغ

ص.ب  11123 -000عمان  -ش .عائشة التيمورية

رقم العالمة التجارية

172336

اعالن الجريدة الرسمية

15/11/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لوشن ما بعد الحالقة  ,الصبغات التجميلية ,مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة ,ماء
الزينة المعطر ,مستحضرات تمليس الشعر ,أكياس معطرة للبياضات ,مزيالت روائح
كريھة لإلنسان أو الحيوان ,مبطالت تجعيد الشعر الدائم ,الزيوت الستخدامات التنظيف,
أقالم التحديد التجميلية  ,عطور زيوت عطرية  * ,الصابون ,المبيضات ,زيت اللوز,
مساحيق الماكياج ,قطع الصابون ,مزيالت الشعر ,األوعية التي تحتوي على أوراق
الورود )معطرات( ,مستحضرات تبيض الغسيل ,أطقم مستلزمات التجميل ,البخور,
أعواد قطن لغايات التجميل ,الخشب المعطر ,الماء المعطر ,مستحضرات للتنظيف,
األقمشة المشرَّ بة بالمنظفات للتنظيف ,زيت الياسمين ,زيت الخزامى ,صابون الحالقة,
* غسول الشعر ,مراھم ألغراض التجميل ,جل تبييض األسنان ,الصوف القطني
ألغراض التجميل ,ملمعات لألحذية * ,منظفات األسنان ,مستحضرات التلميع,
مستحضرات غسل المالبس  ,مستحضرات تجميل الحواجب ,المنظفات عدا عن
المستخدمة في العمليات الصناعية ولالستخدامات الطبية ,صابون اللوز ,الحنة )صبغة
تجميل( ,مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام ,غسوالت العيون لغير
الغايات الطبية ,المناديل المشربة بمستحضرات إزالة المكياج) ,مستحضرات التنظيف
غير الطبية( شامبو للحيوانات األليفة ,عود البخور ,المستحضرات لتنظيف أطقم
األسنان االصطناعية  ,مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات ,مستحضرات
التجميل للرموش ,مزيالت طالء األظافر ,مبيضات الغسيل ,مستحضرات لالستحمام،
لغير الغايات الطبية ,المطھرات لغايات النظافة الشخصية غير الطبية ,احمر الشفاه,
شامبو الحيوانات )مستحضرات تنظيف غبر طبية( ,زيوت ألغراض الزينة ,زيوت
للعطور والروائح ,مستحضرات قصر مزيالت ألوان ألغراض التجميل ,مستحضرات
إزالة الشعر  ,الماكياج ,مستحضرات العناية باألظافر ,صابون إلزالة الروائح الكريھة,
بلسم خاص بالشفاه ,مستخلصات األعشاب الستخدامات التجميل ,أكياس معطرة
للبياضات ,زيت الورد ,مستحضرات تجميل لغايات التخسيس ,األعواد القطنية لألغرض
التجميلية ,أمالح االستحمام ،لغير الغايات الطبية ,زيوت ألغراض التجميل ,الھالم
البترولي ألغراض التجميل ,مواد دھنية ألغراض التجميل ,لوشن لغايات التجميل,
أصباغ للشعر ,ملمعات األثاث واألرضيات ,مستحضرات إزالة المكياج ,مستحضرات
تجعيد الشعر ,غسوالت مھبلية للغايات الشخصية الصحية أو إلزالة الروائح,
مستحضرات تمويج الشعر ,ماء الكولونيا العطري ,مستحضرات اغتسال ألغراض
صحية شخصية أو إلزالة الروائح الكريھة مواد تواليت  ,مستحضرات الكوالجين
الستخدامات التجميل ,المواد الكيميائية لزھو األلوان ألغراض منزلية )غسل المالبس(,
مستحضرات تعطير الجو  ,مستحضرات تبخير عطور  ,محاليل جلي ,قِطع من صابون
الزينة ,مستحضرات ترطيب الشعر ,أعواد قطن لغايات التجميل ,مستحضرات التنظيف
الجاف ,أقنعة التجميل ,أمونيا مادة قلوية متطايرة منظف  ,العطور ,الصابون المضاد
للتعرق ,مستحضرات المكياج ,صابون لتعرق األقدام ,مسحوق التالك ،الستخدامات
الزينة ,المواد العطرية ,بيروكسيد الھيدروجين ألغراض التجميل ,أقالم تحديد
الحواجب ,كريمات تفتيح البشرة ,ملونات لشعر ,مستحضرات الوقاية من الشمس,
مستحضرات التجميل للحيوانات ,رذاذ تلطيف رائحة األنفاس ,الشمع الزالة الشعر,
مزيالت روائح كريھة للحيوانات األليفة ,مستحضرات اكتساب اللون األسمر بفعل أشعة
الشمس )مستحضرات تجميل( ,ملينات األقمشة التي تستخدم في غسيل المالبس,
البلسم ،خالف ما ھو لألغراض الطبية ,المناديل المشربة بلوشن مستحضرات التجميل,
كريمات لألحذية ,مزيالت الشحوم عدا عن المستخدمة في العمليات الصناعية,
الكريمات التجميلية * ,الشامبو ,مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية ,مستحضرات
التجميل * ,مستحضرات الزينة  ,مستحضرات الحالقة ,المستحضرات المضا ّدة للتعرق
)ماء للزينة( ,كريم تفتيح البشرة ,بخاخ تثبيت الشعر * ,الشامبو الجاف ,علب أحمر

Mohammed Osama Abed
El Rahman for Prefumes
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 000, 11123

3

Applicant for
P.O.Box 000 -11123 Amman
Correspondence
Trademark
172336
Class
3

Goods/Services
after-shave lotions, cosmetic dyes, cosmetic preparations for skin
care, toilet water, hair straightening preparations, sachets for
perfuming linen, deodorants for human beings or for animals,
neutralizers for permanent waving, oils for cleaning purposes,
cosmetic pencils, aromatics essential oils , soap*, whiting, almond
oil, make-up powder, cakes of soap, depilatories, potpourris
fragrances , laundry bleaching preparations, cosmetic kits, incense,
cotton sticks for cosmetic purposes, scented wood, scented water,
cleaning preparations, cloths impregnated with a detergent for
cleaning, jasmine oil, lavender oil, shaving soap, hair lotions*,
pomades for cosmetic purposes, dental bleaching gels, cotton wool
for cosmetic purposes, shoe polish, dentifrices*, polishing
preparations, laundry preparations, eyebrow cosmetics, detergents,
other than for use in manufacturing operations and for medical
purposes, almond soap, henna cosmetic dye , cosmetic
preparations for baths, eye-washes, not for medical purposes,
tissues impregnated with make-up removing preparations,
shampoos for pets non-medicated grooming preparations , joss
sticks, preparations for cleaning dentures, phytocosmetic
preparations, cosmetic preparations for eyelashes, nail varnish
removers, laundry bleach, bath preparations, not for medical
purposes, cleansers for intimate personal hygiene purposes, non
medicated, lipsticks, shampoos for animals non-medicated
grooming preparations , oils for toilet purposes, oils for perfumes
and scents, bleaching preparations decolorants for cosmetic
purposes, depilatory preparations, make-up, nail care preparations,
deodorant soap, lip glosses, herbal extracts for cosmetic purposes,
sachets for perfuming linen, rose oil, cosmetic preparations for
slimming purposes, cotton swabs for cosmetic purposes, bath salts,
not for medical purposes, oils for cosmetic purposes, petroleum
jelly for cosmetic purposes, greases for cosmetic purposes, lotions
for cosmetic purposes, hair dyes, polish for furniture and flooring,
make-up removing preparations, hair waving preparations, vaginal
washes for personal sanitary or deodorant purposes, waving
preparations for the hair, eau de Cologne, douching preparations for
personal sanitary or deodorant purposes toiletries , collagen
preparations for cosmetic purposes, color- colour- brightening
chemicals for household purposes laundry , air fragrancing
preparations, fumigation preparations perfumes , scouring
solutions, cakes of toilet soap, hair conditioners, cotton sticks for
cosmetic purposes, dry-cleaning preparations, beauty masks,
ammonia volatile alkali detergent , perfumes, antiperspirant soap,
make-up preparations, soap for foot perspiration, talcum powder, for
toilet use, perfumery, hydrogen peroxide for cosmetic purposes,
eyebrow pencils, skin whitening creams, hair colorants, sunscreen
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preparations, cosmetics for animals, breath freshening sprays,
depilatory wax, deodorants for pets, sun-tanning preparations
cosmetics , fabric softeners for laundry use, balms, other than for
medical purposes, tissues impregnated with cosmetic lotions, shoe
cream, degreasers, other than for use in manufacturing processes,
cosmetic creams, shampoos*, aloe vera preparations for cosmetic
purposes, cosmetics, toiletry preparations*, shaving preparations,
antiperspirants toiletries , cream for whitening the skin, hair spray,
dry shampoos*, lipstick cases, mascara, almond milk for cosmetic
purposes, mouthwashes, not for medical purposes, essential oils,
massage gels, other than for medical purposes

, لغير الغايات الطبية، غسول الفم, حليب اللوز ألغراض التجميل, الماسكارا,الشفاه
 جل التدليك بخالف ما ھو لألغراض الطبية,الزيوت العطرية
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Date of

15/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ahmad Albeereh and
Partner
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, , P.O.Box: 140098, 11814

Applicant for
P.O.Box 140098 -11814 Amman,
Correspondence
Trademark
172132
Class
3

Goods/Services
cleaning preparation.all purpose cleaning preparation.
automotive cleaning preparation. carpet cleaning
preparation.cleaning and polishing preparations . cleaning
preparation for bathroom use . cleaning preparationfor dishes .
cleaning preparation for fabrics . cleaning preparation
household . purposes . cleaning preparation for leather .
cleaning preparation for the hands . cleaning substances for
household use . dry cleaning preparation. foam cleaning
preparation. glass cleaning preparation, pine oils for cleaning
floors . cleaning preparation for use in toilets . cleaning
preparation for use on tiles . cleaning washing and polishing
preparation. washing powder polishing powder

3

الصنف

15/12/2020

:تاريخ ايداع الطلب

احمد البيره وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11814 ,140098:ب. ص، عمان

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

 عمان11814 -140098 ب.ص

عنوان التبليغ

172132

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرا ت تنظيف. مستحضرات التنظيف لجميع األغراض، مستحضرا ت التنظيف
 تحضير التنظيف. مستحضرات التنظيف والتلميع،  مستحضرات تنظيف السجاد.السيارات
 مستحضرات. مستحضرات تنظيف األقمشة. مستحضرات التنظيف لألطباق.الستخدام الحمام
 مواد. مستحضرات التنظيف لليدين. مستحضرات التنظيف للجلد.  المقاصد.التنظيف المنزلي
. إعداد تنظيف الرغوة. مستحضرات التنظيف الجاف.التنظيف لالستخدام المنزلي
 مستحضرات التنظيف.مستحضرات تنظيف الزجاج وزيوت الصنوبر لتنظيف األرضيات
 تنظيف التحضير. مستحضرات التنظيف لالستخدام على البالط.لالستخدام في المراحيض
 مسحوق تلميع. مسحوق غسيل.والغسيل والتلميع
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تاريخ ايداع الطلب:

14/02/2019

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

سي بي تي جروب جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CPT Group GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover,
Germany, P.O.Box: 840553, 11184

فاھرنوالدير شتراس  30165 ،9ھانوفر ،المانيا ،
ص.ب11184 ,840553:
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172219

الصنف

Applicant for
Correspondence

4

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الوقود وسوائل اإلضاءة؛ الطاقة الكھربائية؛ مركبات التحكم بالغبار؛ زيوت التشحيم والشحوم
الصناعية وشمع التلميع والسوائل؛ اإلضافات المتعلقة بالبضائع المذكورة أعاله الواردة ضمن
ھذه الفئة؛ الزيوت والشحوم الصناعية؛ المزلقات؛ مركبات المتصاص وترطيب وتثبيت
الغبار؛ الوقود )بما في ذلك وقود المحركات( وسوائل اإلضاءة؛ الشحوم لمحركات المركبات؛
معجونة المكابح لمنع إصدار أصوات االحتكاك؛ اإلضافات المتعلقة بالبضائع المذكورة أعاله
الواردة ضمن ھذه الفئة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء302018028103.2 :
تاريخ االدعاء2018/11/22 :

14/02/2019

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172219
Class
4

Trademark

Goods/Services
Fuels and illuminants; electrical energy; dust controlling
compositions; lubricants and industrial greases, waxes and
fluids; additives in connection with the aforesaid goods,
included in this class; Industrial oil and grease; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
engine fuel) and illuminants; grease for motor vehicles; brake
paste; additives in connection with the aforesaid, included in
this class.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302018028103.2
Claim Date: 22/11/2018
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تاريخ ايداع الطلب:

04/02/2020

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

رولف لوبريكانتس جي إم بي أتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

غيستشافتسانسشرفت :جيباوديه  ،9115شيمبارك،
ليفيركوزين ،فريدريك-ايبيرت-ستراسيه 51373 ،325
ليفيركوزين ،ألمانيا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
172291

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت فك )تحرير( القوالب )البناء( ،زيت التشحيم ،شحوم التزليق ،مواد التشحيم )مزلقات(،
إضافات غير كيماوية لوقود المحركات ،زيوت صناعية )نفط صناعي( ،سوائل تبريد ،زيوت
المحركات ،الوقود المعدني.

04/02/2020

Date of

Applicant Name:
ROLF Lubricants GmbH
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Geschaftsanschrift: Gebaude 9115,
Chempark Leverkusen, Friedrich-EbertStrasse 325, 51373 Leverkusen, Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172291
Class
4

Trademark

Goods/Services
;Oils for releasing form work [building]; lubricating oil
lubricating grease; lubricants; additives, non-chemical, to motor
fuel; industrial oil; cutting fluids; motor oil; mineral fuel.
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تاريخ ايداع الطلب:

04/02/2020

اسم طالب التسجيل:

جوينت ستوك كومباني "أوبنينسكورغسينتيز"

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

روسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كايفسكوي شوسي  ،75أوبنينسك ،أر يو 249032-كالوغا
ريجين ،روسيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
172293

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت فك )تحرير( القوالب )البناء( ،زيت التشحيم ،شحوم التزليق ،مواد التشحيم )مزلقات(،
إضافات غير كيماوية لوقود المحركات ،زيوت صناعية )نفط صناعي( ،سوائل تبريد ،زيوت
المحركات ،الوقود المعدني.

04/02/2020

Date of

Applicant Name:

Joint Stock Company
""Obninskorgsintez
Nationality
: RUSSIAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kievskoye Shosse, 75, Obninsk, RU249032 Kaluga region, Russia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172293
Class
4

Trademark

Goods/Services
;oils for releasing form work [building]; lubricating oil
lubricating grease; lubricants; additives, non-chemical, to motor
fuel; industrial oil; cutting fluids; motor oil; mineral fuel.
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تاريخ ايداع الطلب:

18/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شيل براندز انترناشونال ايه جي

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Shell Brands International
AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

بارييرميت 6340 ،بار ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172225

18/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيوت؛ الشحوم؛ المزلقات؛ الوقود؛ الغاز البترولي السائل؛ مركبات امتصاص الغبار
ومركبات تماسك الغبار؛ الوقود؛ الفتائل؛ الشمع

Applicant for
Correspondence

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172225
Class
4

Trademark

Goods/Services
Oils; greases; lubricants; fuels; liquefied petroleum gas; dust
;absorbing compositions, dust-binding compositions; fuels
wicks; waxes
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

بيتروليوم ناشيونال بيرھاد )بيتروناس(

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

ماليزيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
)Berhad (PETRONAS
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

تاور  ،1بيتروناس توين تاورز ،كوااللمبور سيتي سنتر،
 50088كوااللمبور ،ماليزيا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172210

الصنف

Applicant for
Correspondence

4

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيوت والشحوم الصناعية؛ زيوت وشحوم السيارات؛ الوقود؛ البترول؛ منتجات البترول؛
زيوت محركات؛ زيوت تروس نقل الحركة؛ زيوت المحامل؛ زيوت التوربينات؛ زيوت
الضاغطات ؛ زيوت العزل الكھربائي؛ زيوت تحرير القوالب؛ زيوت القطع؛ زيوت معدنيه؛
زيوت التشحيم بكونھا الزيوت الھيدروليكية؛ الجرافيت ومواد التشحيم؛ شحوم التروس
المفتوحة؛ مواد التزليق للتروس المفتوحة؛ مواد تشحيم للمثاقب؛ زيوت التشحيم للضاغطات؛
مواد التشحيم لالسطوانات؛ شحوم التزليق؛ زيوت التشحيم؛ الغازات المتصلبة ؛ الغاز
البترولي السائل؛ النفتا؛ مزيج البنزين؛ البنزين؛ الكيروسين؛ وقود الديزل؛ البقايا الشمعية؛
زيوت وقود؛ زيوت التسخين؛ غاز الوقود؛ البارافين؛ فحم الكوك؛ الزيوت الثقيلة؛ البنزين؛
الزيوت األساسية؛ الطاقة الشمسية ،الھواء ،الطاقة الكھربائية والمتجددة ،الطاقة الكھربائية
من المصادر المتجددة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءMY :
رقم االدعاء2019032205 :
تاريخ االدعاء2019/08/29 :

27/02/2020

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172210
Class
4

Trademark

Goods/Services
Industrial oils and greases; automotive oils and greases
;lubricants; fuels; petroleum; petroleum products; engine oils
gear oils; bearing oils; turbine oils; compressor oils; electrical
;insulation oils; mould release oils; cutting oils; mineral oils
;lubricating oils being hydraulic oils; graphite as lubricants
;open gear grease; open gear lubricants; lubricants for drills
;compressor lubricants; cylinder lubricants; lubricating greases
;lubricating oils; solidified gases; liquefied petroleum gas
naptha; reformate; gasoline; kerosene; diesel fuels; waxy
;residue; gas oils; fuel oils; heating oils; fuel gas; paraffin; coke
heavy oils; benzene; base oils; solar, wind, electrical and
renewable energy, electrical energy from renewable sources.
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032205
Claim Date: 29/08/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

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

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ،12ھيوليانج -رو ،سيوكو -جو ،سيؤول ،جمھورية كوريا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172197

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت وشحوم لحفظ الجلود والوقود الصلب والزيوت والشحوم المستعملة في الصناعة
والزيت الصناعي وشحم تلميع الجزم والوقود الغازي ووقود للوالعات وفتائل المصابيح
ومركبات المتصاص الغبار ومركبات الترطيب والتثبيت والشمع ]مادة خام[ والوقود الحيوي
والوقود السائل والشموع وزيوت محركات والوقود )وقود المحركات( والمزلقات والطاقة
الكھربائية وشموع وفتائل لإلضاءة والبارافين والمواد سريعة االشتعال
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء0182761-2019-40 :
تاريخ االدعاء2019/11/26 :

12/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172197
Class
4

Trademark

Goods/Services
leather-preserving oils and greases, solid fuels, industrial oils
and fats, industrial oil, grease for boots, gaseous fuels, fuel for
lighters, lamp wicks, dust absorbing, wetting and binding
compositions, wax [raw material], biofuels, liquid fuels, candles,
engine oils, fuel (including motor spirits), lubricants, electrical
energy, candles and wicks for lighting, paraffin, tinder
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2019-0182761
Claim Date: 26/11/2019
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12/03/2020

Date of

تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة جوز الھند لتجارة الفحم ولوازم االرجيله

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

االردن
ذ.م.م
عمان/القويسمه  ،ص.ب11732 ,1017:

Coconut For Charcal
Trading And Hookah
Supplies Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/qwesmeh, P.O.Box: 1017, 11732

عنوان التبليغ

ص.ب  11732 -1017عمان/القويسمه

رقم العالمة التجارية

172151

Applicant for
P.O.Box 1017 -11732 amman/qwesmeh
Correspondence
Trademark
172151
Class
4

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الفحم

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

Applicant Name:

4

Goods/Services
charcal
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تاريخ ايداع الطلب:

05/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

روزينتالشتراسه  4058 ،67بازل ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172224

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبيدات حشرية لالستخدام الزراعي

05/11/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172224
Class
5

Trademark

Goods/Services
Insecticides for agricultural use
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تاريخ ايداع الطلب:

12/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

روزينتالشتراسه  4058 ،67بازل ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172226

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبيدات حشرية لالستخدام الزراعي

12/11/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172226
Class
5

Trademark

Goods/Services
Insecticides for agricultural use
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Date of

09/12/2019

09/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة امل محمود ورائد خليل

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11910 ,688:ب. ص،  شارع عبد المھدي الشمايلة/ماركا

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

 شارع عبد المھدي الشمايلة/ ماركا11910 -688 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Amal Mahmoud & Raed
Khaleel Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Marka /Abdul Mahdi alshmayleh st ,
P.O.Box: 688, 11910
Applicant for
P.O.Box 688 -11910 Marka /Abdul Mahdi
Correspondence
alshmayleh st
Trademark
172131
Class
5

Goods/Services
Absorbent cotton, baby diapers, babies napkin pants, babies
napkins lotions, lotions for pharmaceutical purposes, sanitary
tampons, sanitary towels, air deodorising prepartion,
antiseptics

5

الصنف

172131

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
قطن ماص فوط اطفال فوط لالطفال على شكل سراويل مناديل لالطفال غسول )مناديل ورقية
مشربة لالغراض الصيدالنية( سدادات قطنية صحية بشاكير صحية مستحضرات الزالة
 معقمات,الروائح الكريھة من الجو
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تاريخ ايداع الطلب:

28/01/2020

اسم طالب التسجيل:

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG
Nationality
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,
Switzerland

روزينتالشتراسه  4058 ،67بازل ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172195

28/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات إبادة الھوام والحشرات الطفيلية ،مبيدات الفطريات ،مبيدات االعشاب الضارة،
مبيدات الحشرات

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172195
Class
5

Trademark

Goods/Services
Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides,
insecticides.
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Date of

06/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BASF SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen/
Rhein, Germany

Goods/Services
Dietary supplements and dietetic preparations; pharmaceuticals
and natural remedies, namely, pharmaceutical preparations for
the treatment of diseases and conditions in the nature of
pharmaceutical preparations for treatment of infectious
diseases, for treatment of gout, for treatment of gastrointestinal
diseases, for treatment of cardiovascular diseases, for ocular or
intraocular surgery and for skincare

:تاريخ ايداع الطلب

باسف اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، راين/  الودويجشفان،38  شتراسيه-  بوش- كارل

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172229
Class
5

06/02/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
5

الصنف

172229

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مكمالت الحمية الغذائية ومستحضرات الحمية الغذائية؛ المستحضرات الصيدالنية والعالجات
 المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض والحاالت على شكل: تحديدا،الطبيعية
المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض المعدية ولعالج النقرس ولعالج أمراض الجھاز
الھضمي ولعالج أمراض القلب واألوعية الدموية ولجراحة العين أو داخل العين وللعناية
بالبشرة
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Date of

30/04/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Biocon Biologics India
Limited

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Biocon House, Ground Floor, Tower - 3,
Semicon Park, Electronic City, Phase - II,
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka 560100 India
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172115
Class
5

Goods/Services
Antibiotics; Balms for medical purposes; Biological preparations
for medical purposes; Cachets for pharmaceutical purposes;
Capsules for medicines; Chemical preparations for
pharmaceutical purposes; Chemical preparations for medical
purposes; Chemico-pharmaceutical preparations; Dietetic
substances adapted for medical use; Drugs for medical purposes;
Medicinal infusions; Pharmaceutical preparations; Medicines for
human purposes; Medicine cases, portable, filled; Lotions for
pharmaceutical purposes

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الھند
شركة اجنبية

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

، سيميكون بارك،3 -  تاور، جراوند فلور،بيوكون ھاوس
، بنجالورو، ھوسور رود، ال ّثاني-  فيز،إلكترونيك سيتي
 الھند560100 - كارناتاكا

5

258 11814 -142025 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
172115

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مضادات حيوية؛ بلسم لغايات طبية؛ مستحضرات حيوية لغايات طبية؛ كبسوالت لغايات
صيدالنية؛ كبسوالت لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية؛ مستحضرات
كيميائية صيدالنية؛ مواد حمية معدة لإلستخدام الطبي؛ عقاقير لغايات طبية؛ منقوعات
دوائية؛ مستحضرات صيدالنية؛ أدوية لألغراض البشرية؛ علب أدوية ]محمولة ومعبأة[؛
غسوالت )لوشن( لغايات صيدالنية

59

Date of

06/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CIUHRII CESLAV
Nationality
: MONACO
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Str. Nichita Smochina nr. 29, MD-2021,
Chisinau, Republic of Moldova
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172126
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical and biological products and preparations for
medical care and hygiene, nutritional supplements, dietary
substances and foods for medical purposes for the prophylaxis
and treatment of urological diseases.

06/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

تشوھري سيزالف
موناكو
شركة اجنبية

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

،2021- ام دي،29 . نيتشيتا سموتشينا ان آر.اس تي آر
 جمھورية مولدوفا،كيشيناو
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
172126

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات ومنتجات صيدالنية وبيولوجية لغاية العناية الطبية والنظافة والمكمالت الغذائية
.والمواد الغذائية واألغذية لغايات طبية للوقاية من امراض المسالك البولية وعالجھا
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Date of

31/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
medicinal preparations for the prevention and treatment of pain

:تاريخ ايداع الطلب

أسينو فارما ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 ليسبيرغ سويسرا4253 ،2 بيرسويغ

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172169
Class
5

31/05/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
5

الصنف

172169

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من األلم
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Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides;
sanitary and sterilizing preparations, including sterilizing
preparations for cleaning and sterilization of industrial
machines, pipes and tanks.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172180
Class
5

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
5

الصنف

172180

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المطھرات؛ مستحضرات إبادة الطفيليات؛ مبيدات الفطريات؛ المستحضرات الصحية
 بما فيھا مستحضرات التعقيم للتنظيف والتعقيم لآلالت الصناعية واألنابيب،والتعقيمية
.والخزانات
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

16/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BIOSAF IN S.R.L.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Cagliari 32/44, 20060 TREZZANO
ROSA (MI), Italy

Goods/Services
Medicated dentifrices; mouthwashes for medical purposes;
medicines for dental purposes; medicated brush-on oral care
gels; medicated mouth treatment preparations; material for
repairing teeth; materials for artificial teeth; material for dental
prostheses; dental restoration compounds; dental alloys; dental
cement; dental ceramics; dental wax; dental veneers for use in
dental restoration; teeth filling material; dental impression
materials; dental mastics; adhesives for dental and dentistry
use; dental abrasives; pharmaceutical preparations for use in
dentistry; lotions for pharmaceutical purposes; sanitary
preparations for medical purposes; adhesive bands for medical
purposes; disinfectants for dental apparatus and instruments;
disinfectants for medical use.

:تاريخ ايداع الطلب

.ال.ار.بايوساف ان اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 إيطاليا،( تريزانو روزا )ام اي20060 ،44/32 فيا كاغلياري

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
172311
Class
5

16/06/2020

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 ب. ص، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن11192  عمان921100
5

الصنف

172311

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، األدوية ألغراض طب األسنان، غسوالت الفم لألغراض الطبية،معاجين األسنان الطبية
 مواد إلصالح، مستحضرات عالج الفم الطبية،ھالميات )جل( العناية بالفم بالفرشاة الطبية
 مركبات ترميم، مواد ألطراف األسنان االصطناعية، مواد لألسنان االصطناعية،األسنان
 قشور )طبقة، شمع األسنان، خزف األسنان، مالط )الصق( األسنان، خالئط األسنان،األسنان
( مواد بصمة )طبعة، مواد حشو األسنان،خارجية( األسنان لالستخدام في ترميم األسنان
 مواد، مواد الصقة الستخدام باألسنان وطب األسنان، صمغ مصطكاوى لألسنان،لألسنان
 غسوالت، المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في طب األسنان،حاكة )كاشطة( لألسنان
 أشرطة الصقة لألغراض، المستحضرات الصحية لألغراض الطبية،لألغراض الصيدالنية
. مطھرات لالستخدام الطبي، مطھرات ألجھزة وأدوات طب األسنان،الطبية
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:
Amgen Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, 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
172105
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical Preparations; pharmaceutical preparations for
the treatment of respiratory diseases and disorders, pulmonary
diseases and disorders, cardiovascular diseases and disorders,
inflammation, inflammatory diseases and disorders,
autoimmune diseases and disorders, cancer, oncological
diseases and disorders, hematological diseases and disorders,
tumorous diseases, neurological diseases and disorders and
metabolic diseases and disorders.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88785897
Claim Date: 05/02/2020

29/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.امجن انك
امريكا
شركة اجنبية

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

-91320  كاليفورنيا، ثاوزاند اوكس،ون امجن سنتر درايف
 الواليات المتحدة االمريكية،1799
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
172105

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الجھاز،المستحضرات الصيدالنية
التنفسي وأمراض واضطرابات الرئة وأمراض واضطرابات القلب واألوعية الدموية
وااللتھابات واألمراض واالضطرابات االلتھابية وأمراض واضطرابات وأمراض المناعة
الذاتية والسرطان وأمراض واضطرابات األورام وأمراض واضطرابات الدم وأمراض األورام
.واألمراض واالضطرابات العصبية وأمراض واضطرابات األيض الغذائي

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
88785897 :رقم االدعاء
2020/02/05 :تاريخ االدعاء
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Date of

06/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

AlShaer Lltejara w
AlSenaa AlMahdoda
AlMasooleyah

الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rif Dimashq Governorate - Al-Sabinah,
P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172237
Class
5

Goods/Services
air deodorising preparations, disinfectants, pesticides, sanitary
napkins, sanitary towels, sterilising preparations, tissues
impregnated with pharmaceutical lotions

06/07/2020

سوريا
شركة اجنبية
11953 ,4888:ب. ص، ريف دمشق سبينة الصغرى

5

 الطابق- شارع مكة165 - عمان11953 -4888 ب.ص
الثاني
الصنف
172237

:تاريخ ايداع الطلب
:اسم طالب التسجيل
:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, المناديل صحية, مبيدات الحشرات, المطھرات,مستحضرات إزالة الروائح الكريھة من الجو
 مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( صيدالنية, مستحضرات تعقيم,مناشف صحية
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172088
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations for the
treatment and or prevention of pain, fever, pulmonary,
respiratory, nasal, ophthalmological, ocular, otological,
cardiovascular, metabolic, oncological, urological,
gynecological, reproductive, climacteric, inflammatory,
circulatory, infectious, hormonal, endocrinological, lymphatic,
neurological, muscular, skeletal, renal, fungal, parasitic, septic,
infectious, digestive, dermatological, allergenic, virological,
immunological, hematological, osteological, hyperlipidemic, and
podiatric conditions and diseases, and for the treatment of
vitamin, mineral and nutritional dietary deficiencies, insect bites
and sexual dysfunction; Sanitary preparations for medical
purposes; Dietetic substances, namely, food, beverages, and
infusions adapted for medical and veterinary use; antibacterial
substances, astringent substances for the skin, medicated
substances for the lips, skin and hair, namely, medicated lip
balms, skin creams, soaps, shampoos and tissues impregnated
with pharmaceutical lotions, medical substances, namely,
medical diagnostic reagents, contrast media and substances for
testing allergies, all adapted for medical or veterinary use; Food
for babies; Dietary supplements for humans and animals;
Medical plasters, materials for medical dressings; Material for
stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for
destroying vermin; Fungicides, herbicides.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
172088

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد صيدالنية ومستحضرات طبية وبيطرية لعالج أو للوقاية من اضطرابات وأمراض اآلالم
والحمى والرئتين والتنفس واألنف والرمد والعين واألذن وقلبي وعائي وأيضي وأورام
والجھاز البولي وأمراض النساء وتناسلي وإياسي والتھابي ودوري وعدوي وھرموني
وغددي وليمفاوي وعصبي وعضلي وھيكلي وكلوي وفطري وطفيلي وإنتاني ومعدي
وھضمي وجلدي وتحسسي وفيروسي ومناعي وأمراض الدم وأمراض العظام وفرط شحميات
الدم وأمراض األقدام ولعالج نقص الفيتامينات والمعادن والحمية الغذائية ولدغات الحشرات
 مواد غذائية تحديدا أغذية ومشروبات، مستحضرات صحية ألغراض طبية،والضعف الجنسي
 مواد مضادة للبكتريا ومواد قابضة للبشرة ومواد،ومنقوع مھيأ لالستخدام الطبي والبيطري
معالجة طبيا للشفاه والبشرة والشعر تحديدًا بلسم الشفاه المعالج طبيا وكريمات الشعر
وصابون وشامبوھات ومناديل مشبعة بغسول صيدالني ومواد طبية تحديدا كواشف التشخيص
،الطبي وأوساط التباين ومواد الختبار الحساسية وجميعھا مھيأة لالستخدام الطبي أو البيطري
، الصقات طبية ومواد للضمادات الطبية، مكمالت غذائية لإلنسان والحيوان،طعام لألطفال
 مبيدات، مستحضرات للقضاء على الھوام، مطھرات، شمع األسنان،مادة إليقاف األسنان
.فطريات ومبيدات أعشاب ضارة

66

Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172084
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations for the
treatment and or prevention of pain, fever, pulmonary,
respiratory, nasal, ophthalmological, ocular, otological,
cardiovascular, metabolic, oncological, urological,
gynecological, reproductive, climacteric, inflammatory,
circulatory, infectious, hormonal, endocrinological, lymphatic,
neurological, muscular, skeletal, renal, fungal, parasitic, septic,
infectious, digestive, dermatological, allergenic, virological,
immunological, hematological, osteological, hyperlipidemic, and
podiatric conditions and diseases, and for the treatment of
vitamin, mineral and nutritional dietary deficiencies, insect bites
and sexual dysfunction; Sanitary preparations for medical
purposes; Dietetic substances, namely, food, beverages, and
infusions adapted for medical and veterinary use; antibacterial
substances, astringent substances for the skin, medicated
substances for the lips, skin and hair, namely, medicated lip
balms, skin creams, soaps, shampoos and tissues impregnated
with pharmaceutical lotions, medical substances, namely,
medical diagnostic reagents, contrast media and substances for
testing allergies, all adapted for medical or veterinary use; Food
for babies; Dietary supplements for humans and animals;
Medical plasters, materials for medical dressings; Material for
stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for
destroying vermin; Fungicides, herbicides.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
172084

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد صيدالنية ومستحضرات طبية وبيطرية لعالج أو للوقاية من اضطرابات وأمراض اآلالم
والحمى والرئتين والتنفس واألنف والرمد والعين واألذن وقلبي وعائي وأيضي وأورام
والجھاز البولي وأمراض النساء وتناسلي وإياسي والتھابي ودوري وعدوي وھرموني
وغددي وليمفاوي وعصبي وعضلي وھيكلي وكلوي وفطري وطفيلي وإنتاني ومعدي
وھضمي وجلدي وتحسسي وفيروسي ومناعي وأمراض الدم وأمراض العظام وفرط شحميات
الدم وأمراض األقدام ولعالج نقص الفيتامينات والمعادن والحمية الغذائية ولدغات الحشرات
 مواد غذائية تحديدا أغذية ومشروبات، مستحضرات صحية ألغراض طبية،والضعف الجنسي
 مواد مضادة للبكتريا ومواد قابضة للبشرة ومواد،ومنقوع مھيأ لالستخدام الطبي والبيطري
معالجة طبيا للشفاه والبشرة والشعر تحديدًا بلسم الشفاه المعالج طبيا وكريمات الشعر
وصابون وشامبوھات ومناديل مشبعة بغسول صيدالني ومواد طبية تحديدا كواشف التشخيص
،الطبي وأوساط التباين ومواد الختبار الحساسية وجميعھا مھيأة لالستخدام الطبي أو البيطري
، الصقات طبية ومواد للضمادات الطبية، مكمالت غذائية لإلنسان والحيوان،طعام لألطفال
 مبيدات، مستحضرات للقضاء على الھوام، مطھرات، شمع األسنان،مادة إليقاف األسنان
.فطريات ومبيدات أعشاب ضارة

67

Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172085
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations for the
treatment and or prevention of pain, fever, pulmonary,
respiratory, nasal, ophthalmological, ocular, otological,
cardiovascular, metabolic, oncological, urological,
gynecological, reproductive, climacteric, inflammatory,
circulatory, infectious, hormonal, endocrinological, lymphatic,
neurological, muscular, skeletal, renal, fungal, parasitic, septic,
infectious, digestive, dermatological, allergenic, virological,
immunological, hematological, osteological, hyperlipidemic, and
podiatric conditions and diseases, and for the treatment of
vitamin, mineral and nutritional dietary deficiencies, insect bites
and sexual dysfunction; Sanitary preparations for medical
purposes; Dietetic substances, namely, food, beverages, and
infusions adapted for medical and veterinary use; antibacterial
substances, astringent substances for the skin, medicated
substances for the lips, skin and hair, namely, medicated lip
balms, skin creams, soaps, shampoos and tissues impregnated
with pharmaceutical lotions, medical substances, namely,
medical diagnostic reagents, contrast media and substances for
testing allergies, all adapted for medical or veterinary use; Food
for babies; Dietary supplements for humans and animals;
Medical plasters, materials for medical dressings; Material for
stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for
destroying vermin; Fungicides, herbicides.
Claiming Colors blue, green and black

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
172085

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد صيدالنية ومستحضرات طبية وبيطرية لعالج أو للوقاية من اضطرابات وأمراض اآلالم
والحمى والرئتين والتنفس واألنف والرمد والعين واألذن وقلبي وعائي وأيضي وأورام
والجھاز البولي وأمراض النساء وتناسلي وإياسي والتھابي ودوري وعدوي وھرموني
وغددي وليمفاوي وعصبي وعضلي وھيكلي وكلوي وفطري وطفيلي وإنتاني ومعدي
وھضمي وجلدي وتحسسي وفيروسي ومناعي وأمراض الدم وأمراض العظام وفرط شحميات
الدم وأمراض األقدام ولعالج نقص الفيتامينات والمعادن والحمية الغذائية ولدغات الحشرات
 مواد غذائية تحديدا أغذية ومشروبات، مستحضرات صحية ألغراض طبية،والضعف الجنسي
 مواد مضادة للبكتريا ومواد قابضة للبشرة ومواد،ومنقوع مھيأ لالستخدام الطبي والبيطري
معالجة طبيا للشفاه والبشرة والشعر تحديدًا بلسم الشفاه المعالج طبيا وكريمات الشعر
وصابون وشامبوھات ومناديل مشبعة بغسول صيدالني ومواد طبية تحديدا كواشف التشخيص
،الطبي وأوساط التباين ومواد الختبار الحساسية وجميعھا مھيأة لالستخدام الطبي أو البيطري
، الصقات طبية ومواد للضمادات الطبية، مكمالت غذائية لإلنسان والحيوان،طعام لألطفال
 مبيدات، مستحضرات للقضاء على الھوام، مطھرات، شمع األسنان،مادة إليقاف األسنان
.فطريات ومبيدات أعشاب ضارة

العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر واالسود

68

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  2مبنى رقم /129الطابق الثاني
/مكتب  ، 206ص.ب11180 ,824:
ص.ب  11180 -824عمان/الجاردنز/الغداف سنتر  2مبنى
رقم /129الطابق الثاني /مكتب 206
172283

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر صيدالني لعالج 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
172283
Class
5

Trademark

Goods/Services
pharmaceutical preparation for treating the epilepsy
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Date of

19/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Fonterra TM Limited
Nationality
: NEW ZEALAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 109 Fanshawe Street, Auckland 1010, New
Zealand
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172315
Class
5

19/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

فونتيرا تي ام ليمتد
نيوزلندا
شركة اجنبية

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

 نيوزلندا،1010  أوكالند، فانشاوي ستريت109

أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11192  عمان921100  ب. ص، شارع مكة،104 رقم
االردن
5
الصنف
172315

Goods/Services
Foodstuffs and beverages adapted as dietary supplements; dietetic
foods, substances, beverages and meal replacements adapted for
medical use; dietetic foods, substances and beverages adapted for
animal use; food for babies and infants including milk powder for
babies and infants; dietary supplements, intended to supplement a
normal diet or to have health benefits; feed additives and dietary
supplements for animals; vitamins and vitamin formulations for
human consumption; vitamins and vitamin formulations for animal
consumption; mineral supplements for foodstuffs; nutritional
additives, supplements and cultures; probiotic cultures, preparations
and substances; bacterial and biological preparations for medical
use; bacterial and biological preparations for nutritional purposes;
cultures of microorganisms. intended to supplement a normal diet or
to have health benefits; feed additives and dietary supplements for
animals; vitamins and vitamin formulations for human consumption;
vitamins and vitamin formulations for animal consumption; mineral
supplements for foodstuffs; nutritional additives, supplements and
cultures; probiotic cultures, preparations and substances; bacterial
and biological preparations for medical use; bacterial and biological
preparations for nutritional purposes; cultures of microorganisms.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 األطعمة الخاصة بالحمية،المواد الغذائية والمشروبات المعدة كمكمالت غذائية
والمواد الخاصة بالحمية والمشروبات الخاصة بالحمية وبدائل الوجبات الخاصة
 األطعمة الخاصة بالحمية والمواد الخاصة بالحمية،بالحمية المعدة لالستخدام الطبي
 غذاء لألطفال والرضع بما،والمشروبات الخاصة بالحمية المعدة لالستخدام الحيواني
 المكمالت الغذائية التي تھدف إلى اضافة،في ذلك مسحوق الحليب لألطفال والرضع
 إضافات األعالف،مكمالت للنظام الغذائي العادي أو الحصول على فوائد صحية
، الفيتامينات وتركيبات الفيتامينات لالستھالك البشري،والمكمالت الغذائية للحيوانات
 مكمالت معدنية للمواد،الفيتامينات وتركيبات الفيتامينات لالستھالك الحيواني
 مستزرعات، المضافات الغذائية والمكمالت الغذائية والمستزرعات الغذائية،الغذائية
تحفيز نمو الكائنات الحية الدقيقة )البروبيوتيك( والمستحضرات والمواد الخاصة
بتحفيز نمو الكائنات الحية الدقيقة )البروبيوتيك( والمستحضرات البكتيرية
 المستحضرات البكتيرية والبيولوجية لالستخدامات،والبيولوجية لالستخدام الطبي
. مستزرعات الكائنات الحية الدقيقة،الغذائية

70

Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Amgen Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, 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
172117
Class
5

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

27/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.امجن انك
امريكا
شركة اجنبية

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

-91320  كاليفورنيا، ثاوزاند اوكس،ون امجن سنتر درايف
 الواليات المتحدة االمريكية،1799
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
172117

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات القلب واألوعية الدموية

71

Date of

08/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

sana pharmaceutical
industry
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street: amman shafa badran ahmad
alhajjaj, P.O.Box: 710473, 11171
Applicant for
Abdelaziz Abu yahia P.O.Box 135 -11118
Correspondence
Amman / aljbeaha
Trademark
172341
Class
5

Goods/Services
A pharmaceutical drug product for the treatment of Influenza
including (Coronavirus (Covid-19

08/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

سنا لصناعة االدويه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,710473:ب. ص، عمان شفا بدران شارع احمد الحجاج
11171
11118 -135 ب.عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيٮص
 الجبيھة/ عمان
5
الصنف
172341

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضر صيدالني لعالج فايروس االنفلونزا ومن ضمنھا كورونا فايروس

72

Date of

18/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

18/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بالل محمود عوض العدلي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

Bilal mahmoud awad
aladli
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - albyader - husni super street,
P.O.Box: Amman 142330, Jordan 11814

,142330 :ب. ص،  شارع حسني صوبر-  البيادر- عمان
11814

Applicant for
P.O.Box Amman 142330 -Jordan 11814
Correspondence
amman - albyader - husni super street
Trademark
172320
Class
5

 شارع حسني-  البيادر-  عمان11814 -142330 ب.ص
صوبر
5
الصنف
172320

Goods/Services
styptic preparations

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات إليقاف النزيف

73

تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 Se-22100 Lund Sweden

ص ب  ،73اس اي –  22100لوند السويد

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172033

07/06/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

6

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخزانات وأغطية الخزانات والصمامات )ليست قطع من اآلالت( المصنوعة من المعادن أو
سبائكھا؛ المواسير واألنابيب المعدنية؛ اسطوانات الضغط العالي المعدنية )عبوات(؛ خطوط
أنابيب الضغط العالي )المعدنية(؛ قناني الغاز المضغوط المعدنية؛ اسطوانات الغاز المضغوط
المصنوعة من المعدن؛ صھاريج التخزين المعدنية؛ الصھاريج المعدنية لتخزين السوائل؛
خزانات الفصل المعدنية؛ الصھاريج المعدنية لتخزين الغاز؛ خزانات الماء الصناعية
المصنوعة من المعدن؛ الصھاريج المعدنية لتخزين الغاز المسال؛ أوعية الضغط المصنوعة
من المعدن؛ صھاريج تخزين السوائل )العبوات( المصنوعة من المعدن؛ الصھاريج المعدنية
لتخزين الغازات المضغوطة؛ الصھاريج المعدنية لتخزين الغازات المسالة؛ مستلزمات وصالت
الفصل المعدنية المكونة من عدة أجزاء )باستثناء المركبات(؛ التجھيزات وكتل القوالب
ومالزم تثبيت الكتل واألنابيب المعدنية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء018170847 :
تاريخ االدعاء2019/12/20 :
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172033
Class
6

Trademark

Goods/Services
Tanks, lids for tanks, valves (not parts of machines) of metal or
their alloys; pipes and tubes of metal; high-pressure metal
;)cylinders [containers]; high-pressure pipelines (of metal
pressure gas bottles of metal; pressure gas cylinders made of
metal; metal storage tanks; metal fluid storage tanks; separation
tanks of metal; gas storage tanks of metal; industrial water
tanks of metal; liquefied gas storage tanks of metal; pressure
vessels of metal; liquid storage tanks [containers] made of
;metal; tanks of metal for the storage of compressed gases
tanks of metal for the storage of liquefied gases; bulkhead
fittings of metal [other than vehicles]; fittings, die blocks, block
holding vises and metal pipes of metal.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application
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Date of

15/09/2020

15/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رامي الصاحب وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11183 ,830314:ب. ص، ماركا الشماليه/عمان

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

جبل عمان/ عمان11183 -830314 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rami AL shaeb&His
partner co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka al shamaliya , P.O.Box:
830314, 11183
Applicant for
P.O.Box 830314 -11183 amman /jabal
Correspondence
amman
Trademark
172248
Class
6

Goods/Services
aluminium foil

6

الصنف

172248

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
رقائق المنيوم

75

تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

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

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ،12ھيوليانج -رو ،سيوكو -جو ،سيؤول ،جمھورية كوريا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172196

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طابعات ثالثية األبعاد وروبوتات المساعدة في األعمال المنزلية لألغراض المنزلية وآالت
تصنيع الخاليا الجافة والروبوتات الصناعية وآالت التخزين لالستخدامات الصناعية وجرافات
الحفر وآالت تصنيع األدوات المعدنية وآالت االقتران ومكونات النقل باستثناء تلك التي
للمركبات البرية والسدادات )آالت( والفرامل لآلالت ومضخات لآلالت ومراكمات ھيدروليكية
كونھا أجزاء من اآلالت وآالت تصنيع األلبان وآالت الدھان وآليات التحكم للماكينات اآللية
والمحركات ومحركات االحتراق الداخلي )باستثناء تلك التي للمركبات البرية( ومولدات
الكھرباء والغساالت لألغراض الصناعية ومضخات الھواء ألحواض تربية األحياء المائية
وأجزاء المحركات الميكانيكية للمركبات البرية وآالت الطباعة وآالت الخياطة ومحركات
التشغيل الكھربائية واألجھزة الكھربائية لفتح وإغالق األبواب ومضخات الغاز )معدات
محطات الغاز( والرافعات وآليات الھندسة المدنية

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء0182764-2019-40 :
تاريخ االدعاء2019/11/26 :

12/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

7

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172196
Class
7

Trademark

Goods/Services
3D printers, housework assistance robots for household
purposes, machines for manufacturing dry cells, industrial
robots, sorting machines for industrial use, backhoe loaders,
metalworking machines, machine coupling and transmission
components except for land vehicles, taps [machine tools],
brakes for machines, pumps for machines, hydraulic
accumulators being parts of machines, dairy machines, painting
machines, control mechanisms for robotic machines, motors
and engines [except for land vehicles], generators of electricity,
washing machines for industrial purposes, aerating pumps for
aquaria, mechanical engine parts for land vehicles, printing
machines, sewing machines, electric starter motors, electric
door opening and closing apparatus, gas pumps (gas station
equipment), cranes, civil engineering machinery
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2019-0182764
Claim Date: 26/11/2019
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Date of

01/06/2020

Applicant Name:

Qingdao Haishang Zhicai
Management Consulting
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Haier Industrial Park, No.1 Haier Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong
Province, China

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.كينجداو ھايشھانج زھيشيا مانيجمنت كونسالتنج كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
172252
Class
7

 الوشان، ھايير رود، 1  رقم،ھايير انديستي﷼ بارك
. الصين،  شاندونج بروفينس،ديستريكت؛ كيونجداو سيتي

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
.Blenders, electric, for household purposes; Kitchen machines,
electric; Fruit presses, electric, for household purposes;
Dishwashers; Soybean milk machine for household purposes;
Washing machines [laundry]; dry cleaning machine; Wringing
machines for laundry; Disintegrators; industrial robots;
Compressors for refrigerators; garbage disposal units;
Machines and apparatus for cleaning , electric; Machines and
apparatus for carpet shampooing, electric; Vacuum cleaners.

11190 -925501 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
4 مجمع عمان التجاري )الفريد( ط-  العبدلي- االردن-عمان
7

الصنف

172252

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خالطات كھربائية لالغراض المنزلية؛ االت المطبخ الكھربائية؛ عصارات فواكه كھربائية
لالغراض المنزلية؛ غساالت صحون؛ الة تحضير حليب الصويا لالغراض المنزلية؛ غساالت
لغسل المالبس؛ االت التنظيف الجاف؛ االت عصر للغسيل؛ اجھزة سحق؛ الروبوتات
الصناعية؛ ضاغطات للثالجات؛ وحدات التخلص من القمامة؛ االت واجھزة للتنظيف
الكھربائي؛ االت واجھزة لتنظيف السجاد بالشامبو؛ مكانس كھربائية
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

ص ب  ،73اس اي –  22100لوند السويد
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172184

07/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الموتورات والمحركات )عدا عن تلك التي للمركبات البرية(؛ قارنات اآلالت ومكونات
نقل الحركة )عدا عن تلك التي للمركبات البرية(؛ أدوات الفصل )آالت(؛ أجھزة الطرد
المركزي؛ الدوارق )أدوات فصل أفقية لفصل جزيئات السوائل والغاز(؛ الفالتر
)أجزاء من اآلالت أو المحركات(؛ المضخات )آالت(؛ الصمامات )أجزاء من اآلالت(؛
المبادالت الحرارية )أجزاء من اآلالت(؛ آالت التعبئة؛ آالت تعبئة الحقائب؛ آالت تعبئة
األكياس؛ براميل الطرد المركزي؛ الفواصل بالطرد المركزي لالستخدامات الصناعية؛
الفواصل بالطرد المركزي؛ الفواصل بالتكثيف؛ أجھزة الطرد المركزي المصفقة التي
تتضمن الناقالت اللولبية؛ آالت االستخراج؛ مكابس الترشيح؛ آالت الترشيح؛ آالت
فصل السوائل؛ فواصل الزيوت )آالت(؛ فواصل المحاليل السائلة؛ فواصل لفصل
المواد الصلبة عن المواد السائلة أو الغازية؛ صمامات تعمل بالھواء المضغوط؛
صمامات التحكم بالمضخات؛ أنظمة معالجة غازات العوادم للمحركات؛ المحوالت
الحفازة لغازات العوادم لمحركات االحتراق الداخلي؛ صمامات إعادة تدوير غازات
العادم )أي جي ار( للموتورات والمحركات؛ آالت الخلط؛ المضخات ذات الضغط
العالي؛ المنظفات ذات الضغط العالي؛ صمامات الضغط )أجزاء من اآلالت(؛ المضخات
البحرية؛ مضخات السوائل؛ المضخات المسننة؛ مضخات التدوير؛ مضخات الجعة؛
آالت إزالة الكحول من الجعة والمشروبات األخرى؛ مضخات المياه؛ المضخات
الھيدروليكية؛ المضخات الدوارة؛ المضخات الكھربائية؛ المضخات الھوائية؛ مضخات
المياه اآلسنة؛ المضخات المحورية؛ مضخات الضغط؛ المضخات اللولبية؛ مضخات
الطرد المركزي؛ مضخات لآلالت؛ مضخات وقود المحركات؛ المضخات المسننة
الدوارة؛ مضخات اإلزاحة اإليجابية؛ صمامات للمضخات؛ فواصل )بخار الزيت (-؛
فواصل السوائل؛ فواصل المياه )آالت(؛ فواصل الوسائط الثقيلة )آالت(؛ صھاريج
التوسيع )أجزاء من اآلالت(؛ الصمامات الغاطسة لالستخدام مع الصھاريج؛
الصمامات الھيدروليكية؛ صھاريج التقليب؛ صھاريج التقليب لمعالجة الكيماويات؛
صھاريج التقليب لتدوير الوسائط السائلة؛ آالت تكرير النفط؛ آالت تكرير اللب؛
مولدات الطاقة في حاالت الطوارئ؛ مولدات الطاقة الكھربائية للطوارئ؛ مولدات
الطاقة في حاالت الطوارئ؛ الفواصل؛ مولدات الغازات الخاملة )آالت(؛ مضخات
الستخراج البخار )آالت(؛ آالت الخلط الميكانيكية؛ المراجل البخارية )أجزاء من
اآلالت(؛ المراجل البخارية لتوليد البخار )أجزاء من اآلالت(؛ المراجل البخارية
للمحركات لتوليد الطاقة عذا عن تلك التي للمركبات البرية؛ الغساالت؛ آالت الغسيل
الصناعية؛ أنظمة ترشيح غازات العوادم لمحركات االحتراق وأوعية الغليان
والمراجل؛ أنظمة المفاعالت التي تتألف من أجھزة المعالجة يو في للتطھير
البيولوجي للمياه؛ أجھزة منع التلوث في الموتورات والمحركات؛ أجھزة فصل
الحبيبات من غازات وسوائل علبة المرافق؛ آالت تكرير زيوت الطعام؛ آالت إنتاج
زيوت الطعام؛ آالت الحفر؛ آالت فصل استرات الجلسيد من زيوت الطعام؛ فوھات
الرش كونھا أجزاء من اآلالت؛ آالت التعبئة للعبوات المعقمة وغير المعقمة؛ آالت
التعبئة للعبوات؛ آالت تعبئة المواد السائلة؛ آالت غسيل وتنظيف التجھيزات واآلالت
واألنابيب والصھاريج من الداخل والخارج وقطع غيارھا ومكوناتھا؛ منظفات البخار
)آالت(؛ آالت الرفع لنقل الحموالت؛ تجھيزات مناولة الحموالت الحبيبية؛ تجھيزات
مناولة المواد المغبرة؛ آالت وأجھزة التنظيف الكھربائية؛ آالت وأجھزة التنظيف
والتنقية للصھاريج وحاويات الشحن والمفاعالت والصوامع واألوعية األخرى؛
فوھات الرش الدوارة وفوھات النبض الدوارة )أجزاء من آالت وأجھزة التنظيف

Applicant for
Correspondence

7

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172184
Class
7

Trademark

Goods/Services
Motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); separators
[machines]; centrifugal machines; decanters (horizontal separators
for separation of particles in fluids and gas); filters (parts of machines
or engines); pumps (machines); valves (parts of machines); heat
exchangers (parts of machines); filling machines; bag filling
machines; sack filling machines; centrifugal drums; centrifugal
;separating machines for industrial use; centrifugal separators
condensate separators; decanter centrifuges incorporating screw
;conveyors; extracting machines; filter presses; filtering machines
fluid separation machines; oil separators [machines]; separators for
liquid solutions; separators for separating solids from liquids or
gases; pneumatically operable valves; pump control valves; exhaust
gas treatment systems for engines; catalytic converters for the
exhaust gases of internal combustion engines; exhaust gas
;recirculation [EGR] valves for motors and engines; mixing machines
high-pressure pumps; high-pressure cleaners; pressure valves [parts
of machines]; marine pumps; fluid pumps; gear pumps; circulating
pumps; beer pumps; machines for de-alcoholization of beer and other
beverages; water pumps; hydraulic pumps; rotary pumps; electric
pumps; pneumatic pumps; bilge pumps; axial pumps; pressure
;pumps; screw pumps; centrifugal pumps; pumps for machines
;engine fuel pumps; rotary gear pumps; positive displacement pumps
;valves for pumps; separators (steam oil -); separators for liquids
;]water separators [machines]; heavy media separators [machines
expansion tanks [parts of machines]; plunger type valves for use with
;tanks; hydraulic valves; agitators; agitators for chemical processing
agitators for circulating liquid media; oil refining machines; pulp
refining machines; emergency power supply generators; electric
;power generators for emergency use; emergency power generators
cyclones; inert gas generators [machines]; pumps for the extraction
of vapour [machines]; mechanical mixing machines; steam boilers
[parts of machines]; steam boilers for steam generating [parts of
machines]; steam engine boilers for power generation, other than for
;land vehicles; washing apparatus; industrial washing machines
exhaust gas filter systems for combustion engines, boiling vessels
and boilers; reactor machine systems comprising UV treatment
devices for biological disinfection of water; anti-pollution devices for
motors and engines; devices for separation of particles from
;crankcase gases and liquids; machines for refining of oils for food
machines for production of oils for food; drilling machines; machines

78

for separating glycidyl esters from oils for food; spray nozzles being
parts of machines; packaging machines for sterilized and not
sterilized packaging; filling machines for packages; bag in box and
bag in drum filling machines; machines for washing and cleaning
exterior or interior of installations, machines, pipes and tanks, and
their parts and components; steam cleaners [machines]; lifting
machines for transporting bulk materials; installations for the bulk
handling of granular materials; installations for the bulk handling of
pulverulent materials; machines and apparatus for cleaning, electric;
machinery and apparatus for cleaning and purification of tank
containers, shipping containers, reactors, silos and other
receptacles; rotating spray nozzles and rotating pulse nozzles (parts
of machines and apparatus for cleaning and purification); machines
and apparatus for cleaning and purification of machines, tanks,
containers, reactors, silos and receptacles in the fields of foodstuff,
beverage, pharmaceuticals and cosmetics, feedstuff and other
industrial manufacturing; brewing machines (including machines for
washing and cleaning brewing machines and yeast handling and
sampling equipment, and their parts and components); control
mechanisms for machines; de-aerators for water;
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white colors
according to the print filed with the application

والتنقية(؛ األجھزة واآلالت لتنظيف وتنقية اآلالت والصھاريج والحاويات والمفاعالت
والصوامع واألوعية األخرى المستخدمة في مجاالت المواد الغذائية والمشروبات
والمواد الصيدالنية ومواد التجميل واألطعمة ومواد التصنيع األخرى؛ آالت التخمير
)بما في ذلك اآلالت لغسيل وتنظيف آالت التخمير ومعالجة الخمائر ومعدات أخذ
العينات وقطع غيارھا ومكوناتھا(؛ آليات التحكم باآلالت؛ أجھزة نزع الھواء من
المياه؛ اآلالت المذكور أعاله وتحديداً لالستخدام في صناعات األطعمة أو المواد
الغذائية أو األلبان أو المشروبات أو البيرة أو النشا أو المواد الكيميائية أو
البتروكيميائية أو التجميلية أو البيوكيماوية أو الصيدالنية أو اللب أو الورق أو
الطاقة أو الزيت أو الغاز أو في مصانع األوفشور أو المصافي محطات التحكم بالتلوث
أو محطات مياه الصرف الصحي أو المركبات أو السفن وتحديداً في غرف المحركات؛
.أجزاء ومكونات البضائع سالفة الذكر

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

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

سامود اي .كيه.
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAMOD e. K.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Westende 12, 21614 Buxtehude,
GERMANY

ويستيندي  21614 ،12بوكستھوده ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172172

18/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المحركات والموتورات )عدا ما كان منھا للمركبات البرية(؛ وصالت اآلالت وعناصر نقل
الحركة )عدا ما كان منھا للمركبات البرية(؛ مضخات ُتدار بالھواء المضغوط؛ مضخات
نافورية؛ المضخات ]قطع اآلالت والموتورات والمحركات[؛ المضخات ]آالت[؛ مضخات
التشحيم ]آالت[؛ مضخات تشحيم ]أجزاء من اآلالت والموتورات والمحركات[؛ المضخات
الفراغية )آالت(؛ المضخات العاملة بالطرد المركزي؛ مضخات الوقود ذاتية التنظيم؛ أجھزة
تشغيل المحركات والموتورات؛ مجمع )العادم( للمحركات؛ عوادم الموتورات والمحركات؛
أجھزة تحويل الوقود لمحركات االحتراق الداخلي؛ وصالت ]أجزاء من المحركات[؛ ضابطات
السرعة لآلالت والمحركات التي تدار بالھواء المضغوط؛ محركات نفاثة بخالف المستخدمة
في المركبات البرية؛ محاقن للمحركات؛ الموتورات الكھربائية عدا عن التي للمركبات البرية؛
المرشحات )أجزاء من اآلالت أو المحركات(؛ محركات الطائرات؛ علب األعمدة المرفقية
لآلالت والموتورات والمحركات؛ شمعات التوھج للمحركات العاملة بالديزل؛ السدادات )قطع
اآلالت( والموتورات والمحركات؛ المحركات والموتورات الھيدروليكية؛ ضوابط )ھيدروليكية
( لآلالت والمكابس ]قطع آالت أو محركات[؛ مقتصدات وقود للموتورات والمحركات؛مشعاعات ]التبريد[ للموتورات والمحركات؛ محركات القوارب؛ قضبان وصل اآلالت
والموتورات والمحركات؛ كاتمات صوت للموتورات والمحركات ؛ حلقات تشحيم ]أجزاء
آالت[؛ آليات التحكم لآلالت أو المحركات أو الموتورات؛ سيور للمحركات ومحركات االحتراق
الداخلي؛ مراوح الموتورات والمحركات؛ سيور مراوح الموتورات والمحركات ؛ شمعات
االحتراق لمحركات االحتراق الداخلي؛ مغناطيسات اإلشعال للمحركات؛ معدات اإلشعال
لمحركات االحتراق الداخلي؛ أسطوانات للموتورات والمحركات؛ رؤوس االسطوانات
لمحركات االحتراق الداخلي؛ مولدات الكھرباء؛ المولدات الكھربائية

Applicant for
Correspondence

7

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172172
Class
7

Trademark

Goods/Services
Motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land
vehicles); compressed air pumps; ejectors; pumps [parts of
machines, engines or motors]; pumps [machines]; lubricating
pumps [machines]; lubricating pumps [parts of machines,
engines or motors]; vacuum pumps [machines]; centrifugal
pumps; self-regulating fuel pumps; starters for motors and
engines; manifold (exhaust -) for engines; exhausts for motors
and engines; fuel conversion apparatus for internal combustion
engines; joints [parts of engines]; speed governors for
machines, compressed air engines; jet engines other than for
land vehicles; injectors for engines; motors, electric, other than
for land vehicles; filters [parts of machines or engines]; aero;plane engines; crankcases for machines, motors and engines
glow plugs for diesel engines; taps [parts of machines, engines
)or motors]; hydraulic engines and motors; controls (hydraulic -
for machines, pistons [parts of machines or engines]; fuel
economisers for motors and engines; radiators [cooling] for
motors and engines; motors for boats; connecting rods for
machines, motors and engines; mufflers for motors and
engines; grease rings [parts of machines]; control mechanisms
;for machines, engines or motors; belts for motors and engines
;fans for motors and engines; fan belts for motors and engines
sparking plugs for internal combustion engines; igniting
magnetos for engines; igniting devices for internal combustion
engines; cylinders for motors and engines; cylinder heads for
engines; generators of electricity; dynamos
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Date of

23/06/2020

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

رمضان خليل موسى الرياطي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ramadan khalel mousa al
riyati
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street aqaba/al salal complex,
P.O.Box: 1002, 11511
Applicant for
P.O.Box 1002 -11511 city/street
Correspondence
aqaba/al salal complex
Trademark
172051
Class
7

Goods/Services
ateylen cleaning apparatus beaters electric, blenders electric for
household purposes.crushers(grinders electric domestic) ~
dishwashers, fruit presses electric for household purposes,
Grinders crushers electric for household purposes, kitchen
machines electric vacuum Cleaners, washing machines, whisks
electric for household purposes

,1002:ب. ص،

مجمع/العقبه
7

الصنف

مجمع السالل/العقبه

الشارع/المدينة
11511

الشارع/ المدينة11511 -1002 ب.ص
السالل
172051

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مجارش,خفاقات كھربائيھخالطات كھريانيه لالغراض المنزليه,اجھزة تنظيف باالسيتيلين
 غساالت صحون عصائر فواكه كھربانيه لالغراض المنزليه.()مطاحن كھربانيه منزليه
مكانس كھربانيه,االت المطبخ الكھربانيه.(مطاحن)مجارش كھربائيه لالغراض المنزليه
خفاقات كھربائيه لالغراض المنزليه,غساالت
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Date of

23/08/2020

Applicant Name:

23/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.شينزھين رينكينج اكسيلينت تيكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

SHENZHEN RENQING
EXCELLENT
TECHNOLOGY CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 104, No.15, Longfu Industrial Zone,
Huarong Road, Tongsheng Community,
Dalang Street, Longhua District,
Shenzhen, China
Applicant for
Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
Correspondence
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172263
Class
7

Goods/Services
shredders [machines] for industrial use; mixing machines; fruit
presses, electric, for household purposes; dust exhausting
installations for cleaning purposes; 3D printers; Computer
Aided Carver; Computer engraving machine; machines and
apparatus for cleaning, electric; washing installations for
vehicles; vacuum cleaners; vacuum cleaner attachments for
disseminating perfumes and disinfectants; washing apparatus;
Cordless vacuum cleaner; Rubber cutting machines; cutting
machines; cutters [machines]; Cutting equipment (machine
parts); industrial robots; knives, electric; Glass cutting
machines.

، ھوارونج رود، لونجفو انداست﷼ زون،15. رقم،104
، لونجھوا ديستريكت، داالنج ستريت،تونجشينج كوميونيتي
 الصين،شينزھين
 شارع258 11814 -142025 ب.نادر جميل قمصية ص
 عمان،الملك عبدﷲ الثاني
7

الصنف

172263

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
آالت تقديد لإلستخدام الصناعي؛ آالت خلط؛ عصائر فواكه كھربائية لألغراض المنزلية؛
منشآت تصريف الغبار ألغراض التنظيف؛ طابعات ثالثية االبعاد؛ النحت عبر الكمبيوتر؛ آلة
 كھربائية؛ معدات غسل المركبات؛ مكانس،النقش بالكمبيوتر؛ آالت وأجھزة للتنظيف
كھربائية؛ قطع ملحقة بالمكانس الكھربائية لنشر العطور والمطھرات؛ أجھزة غسيل؛ مكنسة
كھربائية السلكية؛ آالت قطع المطاط؛ آالت قطع؛ قطاعات ]آالت[؛ معدات القطع )أجزاء
.اآللة(؛ الروبوتات الصناعية؛ سكاكين كھربائية؛ آالت تقطيع الزجاج
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

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

بوغاتي انترناشونال اس .ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bugatti International S.A.
Nationality
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 412F route d’Esch, 1030 Luxembourg,
Luxembourg

 412اف روت ديش 1030 ،لوكسيمبورغ ،لوكسيمبورغ

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172227

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدد واألدوات اليدوية العاملة باليد؛ أدوات القطع الفضية للمائدة؛ األسلحة البيضاء باستثناء
األسلحة النارية؛ أدوات الحالقة؛ ماكينات الحالقة الكھربائية أو غير الكھربائية؛ شفرات
ماكينات الحالقة ومشاحذ جلدية لألمواس وعلب شفرات الحالقة وأمواس الحالقة وموزعات
شفرات الحالقة وعبوات تحتوي على شفرات الحالقة والحافظات لشفرات الحالقة والعبوات
المع ّدة لشفرات الحالقة

16/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

8

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172227
Class
8

Trademark

Goods/Services
Hand tools and implements, hand-operated; cutlery; side arms,
except firearms; razors; razors, electric or non-electric; razor
blades, razor strops, razor cases, razor knives, razor blade
dispensers, cartridges containing razor blades, cassettes for
razor blades, containers adapted for razor blades
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،55403الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
8
الصنف
172295

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقصات ،مقصات للتطريز ،مقصات لعدة الخياطة ،أقالم ووسائل غير كھربية محمولة يدويا
الستخدام أحجار و كريستاالت و الرصائع والترتر للزينة.

17/08/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172295
Class
8

Trademark

Goods/Services
Scissors; embroidery scissors; sewing scissors; non-electric
handheld pens and devices for applying decorative gems,
crystals, studs and sequins
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Date of

06/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Muhammad Mufid Salem
Al Qaws
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Jabal Al-Hussein - Amman - The
Hashemite Kingdom of Jordan, P.O.Box:
425121, 11140

Goods/Services
razors , Beard clippers; Curling tongs; Razors, electric or nonelectric; Hair clippers for personal use, electric and non-electric;
Depilation appliances, electric and non-electric; Manicure sets,
electric; Nail clippers, electric or non-electric; Eyelash curlers;
Razor blades; Ear-piercing apparatus; Hand implements for hair
curling; hand-operated; flat irons, Razor cases; Apparatus for
tattooing; Crimping irons, nail clippers, electric or non-electric.
The registration of this mark does not give its owners the
absolute right to use (numbers) if they appear separately from
the mark

:تاريخ ايداع الطلب

محمد مفيد سالم القوص

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

،  المملكة االردنية الھاشمية-  عمان- جبل الحسين
11140 ,425121:ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 425121 -11140 Jabal Al-Hussein Amman - The Hashemite Kingdom of
Jordan
172324
Class
8

06/10/2020

 المملكة-  عمان-  جبل الحسين11140 -425121 ب.ص
االردنية الھاشمية
8

الصنف

172324

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مصففات، شفرات كھربائية او غير كھربائية، أدوات التجعيد، مقصات اللحى، أدوات حالقة
 مستحضرات ازالة الشعر كھربائية او غير،الشعر لالستعمال الشخصي كھربائية او غير ذلك
، مصففات اھداب الجفون، مقصات اظافر كھربائية او غير ذلك، اطقم مناكير كھربائية،ذلك
،  مكاوي يد، ادوات يدوية، ادوات لتجعيد الشعر، ادوات لثقب االذن،شفرات لماكينات الحالقة
 مقلمات لألظافر كھربائية أو غير، مكاوي تجعيد، ادوات لعمل الوشم،حافظات المقصات
كھربائية
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال )االرقام( اذا ظھرت بمعزل
عن العالمة
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Date of

28/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172119
Class
9

Goods/Services
Contact lenses.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words (CC LENS) as a one unit if used
separately from the Mark.

28/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.آلكون إنك
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، فريبورغ1701- سي اتش،6 رو لويس ديفري

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
172119

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.العدسات الالصقة
( كوحدة واحدة اذا ماCC LENS) ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق باستعمال
. وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

09/02/2020

09/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة جبل الريان لحلول البرمجيات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11954 ,954361:ب. ص،  شارع الملكة رانيا/ عمان

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

 شارع الملكة رانيا/  عمان11954 -954361 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jabal Al Rayyan for
Software Solutions
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Queen Rania Street, P.O.Box: 954361,
11954
Applicant for
P.O.Box 954361 -11954 Queen Rania
Correspondence
Street
Trademark
172074
Class
9

Goods/Services
an application for the purposes of enabling service providers
within their professiona field to advertise , market , sell and
ofeer products and services (as possible ) to order , purchase ,
book and rent through whch the visitors concerned to the
application can discover , search , compare , make an order ,
book , purchase or pay e.g. hotel, halls , lounge booking
services etc , sale , rental and facilitatting the booking proess

9

الصنف

172074

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التسويق، تطبيق الكتروني لغايات تمكين مقدمي الخدمات ضمن مجالھم المھني من االعالن
 او تقديم المنتجات و الخدمات )حسب االمكانية ( للطلب و الشراء/  التعزيز و،  البيع،
 ومن خاللھا يمكن للزوار المعنيين للتطبيق اكتشاف او البحث او، والحجز واالستئجار
المقارنة او عمل طلب او الحجز او الشراء او الدفع مثل خدمات حجوزات الفنادق والقاعات
وغيرھا وبيع وتاجير وتسھيل عملية الحجز
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تاريخ ايداع الطلب:

16/02/2020

اسم طالب التسجيل:

فولكسواجن اكتينجسلشافت

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

بيرلينر رينغ  38440 ,2وولفسبيرغ ,المانيا
بيانات للملكية الفكرية ص.ب  11191 -910580بناية رقم
 ،8حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
172058

16/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات العلمية والبحثية والمالحية والمساحية وأجھزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجھزة واألدوات السمعية البصرية واألجھزة البصرية
وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والكشف واالختبار والفحص واإلنقاذ والتعليم؛ أجھزة
وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في توزيع أو استخدام
الطاقة الكھربائية؛ أجھزة وأدوات تسجيل أو إرسال أو نسخ أو معالجة الصوت أو
الصور أو البيانات؛ الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل ،برمجيات الكمبيوتر ،أوساط
تسجيل وتخزين فارغة رقمية أو قياسية؛ أجھزة تكنولوجيا المعلومات والمعدات السمعية
البصرية؛ مغناطيسات ،أدوات ممغنطة وأدوات إلزالة المغنطة؛ أجھزة وأدوات وكابالت
للكھرباء؛ أجھزة بصرية ،محسنات ومصححات؛ أجھزة السالمة واألمن والحماية
واإلشارة؛ معدات الغطس؛ أجھزة المالحة والتوجيه والتتبع واالستھداف وصنع الخرائط؛
أدوات ومؤشرات وأجھزة تحكم للقياس والكشف والمراقبة؛ مؤشرات أوتوماتيكية تبين
انخفاض الضغط في إطارات المركبات؛ مسجالت األميال للمركبات؛ أجھزة البحث العلمي
واألجھزة المخبرية ،األجھزة التعليمية وأجھزة المحاكاة؛ نظارات للعيون ،علب
للنظارات ،مناظير ثنائية ،نظارات مكبرة ]بصرية[؛ نظارات شمسية؛ مثلثات تحذير من
عطل المركبات؛ مصابيح تحذيرية للمركبات؛ بطاريات كھربائية وأجزائھا ،مراكم
كھربائية وأجزائھا ،خاليا الوقود وأجزائھا ،بطاريات شمسية؛ بطاريات كھربائية
للمركبات؛ أجھزة شحن البطاريات الكھربائية؛ أجھزة اإلنذار ضد السرقة ،أجھزة إنذار
ضد الحريق ،أجھزة إنذار الدخان ،أجھزة إنذار الغاز؛ طفايات الحريق؛ موازين؛ موازين
تسوية كحولية؛ بوصالت للقياس؛ مساطر ]أدوات قياس[ ،ھيدرومترات األحماض
)أجھزة قياس كثافة األحماض( ،مؤشرات الكمية؛ أجھزة التحكم اإللكترونية وأجھزة
إمداد الطاقة لمصابيح السيارة األمامية وأجزائھا ،صمامات ثنائية للضوء )،(LED
أدوات تحكم الطاقة اإللكترونية؛ أدوات تحكم تنظيم وأجھزة توجيه كھربائية وإلكترونية؛
أجھزة تمثيلية للقيادة والتحكم بالمركبات؛ منظمات الفلطية للمركبات؛ مؤشرات السرعة؛
عدادات دورات؛ أجھزة وأدوات القياس؛ أجھزة ومعدات اإلنقاذ ،وبخاصة طوافات إنقاذ،
ساللم نجاة من الحريق ،شبكات أمان ،مشمعات أمان ،أحزمة إنقاذ ،عوامات إنقاذ،
سترات إنقاذ؛ مصاھر كھربائية ،مُرحـِّالت كھربائية؛ أجھزة ليزر ليست لغايات طبية،
مؤشرات الليزر؛ أجھزة تحكم عن بعد ،معدات تحكم عن بعد؛ ھوائيات؛ أجھزة مالحة
للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[؛ ھواتف محمولة؛ أجھزة ھاتف؛ أجھزة تلفزيون؛ ھواتف
فيديو؛ أجھزة راديو؛ بوصالت اتجاھية ،أجھزة مالحة ]بوصالت[ ،أدوات مالحية؛ أجھزة
نقل المعلومات الكمبيوترية عن بعد؛ أجھزة طرفية لنقل المعلومات الكمبيوترية عن بعد؛
وسائط التسجيل المغناطيسية والكھربائية والبصرية ،أسطوانات الفونوغراف ،أقراص
مدمجة ،أقراص فيديوية رقمية وغيرھا من وسائط التسجيل الرقمية ،حامالت لتسجيل
الصوت ،صناديق نغم ]موسيقية[ ،أقراص مدمجة ]لذاكرة القراءة فقط[ ،ملفات موسيقية
قابلة للتنزيل ،سماعات األذن ،مكبرات صوت ،كبائن لمكبرات الصوت ،إشارات ضوئية،
أجھزة تشغيل األقراص المدمجة ،مشغالت األقراص الفيديوية الرقمية ،ھواتف فيديو،
أجھزة إرسال الصور تلغرافياً؛ أجھزة عرض ،كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[؛ أفالم
معرضة للضوء؛ كاميرات األفالم ،آالت تصوير ،أجھزة ترجمة الكترونية )كمبيوتر(،
أجھزة ترجمة إلكترونية جيبية؛ بطاقات مغناطيسية مشفرة ،بطاقات الدارات المتكاملة

9

Volkswagen
AKtiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Berliner Ring 2,38440 Wolfsburg,
Germany
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
172058
Class
9

Goods/Services
Scientific , research , navigation, surveying, photographic,
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring,
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching
apparatus and instruments; Apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling the distribution or use of electricity; Apparatus and
instruments for recording, transmitting, reproducing or processing
sound, images or data; Recorded and downloadable media,
computer software, blank digital or analogue recording and storage
;media; Information technology and audiovisual equipment
Magnets, magnetizers and demagnetizers; Apparatus, instruments
and cables for electricity; Optical devices, enhancers and
;correctors; Safety, security, protection and signalling devices
Diving equipment; Navigation, guidance, tracking, targeting and
map making devices; Measuring, detecting and monitoring
instruments, indicators and controllers; Automatic indicators of
;low pressure in vehicle tyres; Mileage recorders for vehicles
Scientific research and laboratory apparatus, educational
apparatus and simulators; Eyewear, Spectacle cases, Binoculars,
Magnifying glasses [optics]; Sunglasses; Vehicle breakdown
warning triangles; Warning lamps for vehicles; Batteries, electric
and theirs parts, Accumulators, electric and their parts, Fuel cells
;and their parts, Solar batteries; Batteries, electric, for vehicles
Chargers for Batteries, electric; Burglar alarms, Fire alarms, Smoke
;alarms, gas alarms; Fire extinguishers; Scales; Spirit levels
Compasses for measuring; Rulers [measuring instruments], Acid
hydrometers, Quantity indicators; Electronic control devices and
Power supply apparatus for vehicle headlights and their parts,
Light-emitting diodes [LED], Electronic power controllers; Electric
and Electronic controllers, regulating apparatus and control
;instruments; Simulators for the steering and control of vehicles
Voltage regulators for vehicles; Speed indicators; Revolution
;counters; Measuring apparatus and Measuring instruments
Lifesaving apparatus and equipment, namely Life-saving rafts, Fire
escapes, Safety nets, Safety tarpaulins, Life belts, Life buoys, Life
jackets; Electrical fuses, Relays, electric; Laser, not for medical
purposes, Laser pointers; Remote control apparatus, Remote
controls; Aerials; Navigation apparatus for vehicles [on-board
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computers]; Mobile telephones; Telephone apparatus; Television
apparatus; Video telephones; Radios; Directional compasses,
Navigating apparatus [compasses], Navigational instruments;
Telematic apparatus; Telematic terminal apparatus; Magnetical,
electronical and optical recording medias, Phonograph records,
Compact discs, DVDs and other digital recording medias, Sound
recording carriers, Juke boxes, musical, Compact discs [read-only
memory], Downloadable music files, Headphones, Loudspeakers,
Cabinets for loudspeakers, Signs, luminous, Compact disc players,
DVD players, Video telephones, Phototelegraphy apparatus;
Projection apparatus, Cameras [photography]; Films, exposed;
Film cameras, Photocopiers, Electronical Translation apparatus
(computers), Electronical pocket translator; Encoded magnetic
cards, Integrated circuit cards [smart cards], Encoded telephone
cards; Coin-operated mechanisms; Automated teller machines
[ATM]; Cash registers, Calculating devices; Data processing
equipment; Computers; Electronic agendas; Facsimile machines;
Monitors [computer hardware] and Monitors [computer programs];
Computer peripheral devices ; Computer programs for use in the
autonomous driving of vehicles ; Computer programs for use in the
autonomous navigation of vehicles; Computer programs for use in
autonomous control of vehicles ; Computer programs, recorded
and downloadable, especially electronical data compilation;
Computer software platforms, recorded or downloadable; Software;
Application software; Pocket calculators ; Electronic publications,
downloadable ; Downloadable image files; Crash test dummies;
Microscopes; Cables, electric; Socket outlets; Igniting apparatus,
electric , for igniting at a distance ; Radiological apparatus for
industrial purposes; Head protection; Electronic locks; Electronic
controllers and Electronic control systems; Security tokens
[encryption devices]; Electronic access control systems for
interlocking doors; Thermal imaging cameras; Scales with body
mass analysers; Covers for tablet computers; Black boxes [data
recorders]; Digital weather stations; Charging stations for electric
vehicles; Interactive touch screen terminals; Smart rings; Electric
and electronic effects units for musical instruments; Audio
interfaces; Equalizers [audio apparatus]; Parking sensors for
vehicles; Teaching robots; Humanoid robots with artificial
intelligence; Personal digital assistants [PDAs]; Rearview cameras
for vehicles ; Electric wiring harnesses for vehicles;
Telecommunication apparatus in the form of jewellery; Data gloves;
parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302019019123
Claim Date: 16/08/2019

 بطاقات الھاتف المشفرة؛ آليات تعمل بقطع النقد؛ ماكينات الصراف،[]بطاقات ذكية
 معدات معالجة البيانات؛ أجھزة الكمبيوتر؛،  آالت حاسبة؛،اآللي؛ آالت تسجيل النقد
مفكرات إلكترونية؛ آالت فاكس؛ شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[ و برامج مراقبة
]برامج كمبيوتر[؛ أجھزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر الستخدامھا في القيادة
الذاتية للمركبات؛ برامج الكمبيوتر الستخدامھا في المالحة الذاتية للمركبات؛ برامج
الكمبيوتر الستخدامھا في السيطرة الذاتية على المركبات؛ برامج الكمبيوتر مسجلة
،  وبخاصة تجميع البيانات اإللكترونية؛ منصات برمجيات الكمبيوتر،وقابلة للتنزيل
مسجلة أو قابلة للتنزيل؛ برمجيات؛ برمجيات تطبيقية؛ حاسبات جيب؛ منشورات
إلكترونية قابلة للتنزيل؛ ملفات صور قابلة للتنزيل؛ دمى الختبارات التصادم؛
ميكروسكوبات )مجاھر(؛ كبالت كھربائية؛ منافذ قوابس؛ أجھزة كھربائية لإلشعال عن
بعد؛ أجھزة إشعاعية لألغراض الصناعية؛ واقيات للرأس؛ أقفال الكترونية؛ أجھزة تحكم
إلكترونية وأنظمة تحكم إلكترونية؛ رموز أمنية ]أجھزة تشفير[؛ أنظمة الكترونية للتحكم
بالدخول ألبواب متشابكة؛ كاميرات التصوير الحراري؛ موازين مزودة بأجھزة لتحليل
كتلة الجسم؛ أغطية للكمبيوترات اللوحية؛ صناديق سوداء ]مسجالت بيانات[؛ محطات
رصد جوي رقمية؛ محطات شحن المركبات الكھربائية؛ محطات طرفية تفاعلية مزودة
بشاشة لمس؛ خواتم ذكية؛ وحدات مؤثرات كھربائية وإلكترونية لآلالت الموسيقية؛
أجھزة بينية سمعية؛ مُعادِالت ]أجھزة صوتية[؛ مجسات الصطفاف المركبات؛ روبوتات
تعليمية )إنسان آلي(؛ إنسان آلي ذو مواصفات بشرية وذكاء اصطناعي؛ مساعدات
رقمية شخصية؛ كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات؛ عدة أسالك كھربائية للمركبات؛
أجھزة اتصاالت على شكل مجوھرات؛ قفاز سلكي محمول عليه بيانات؛ أجزاء ولوازم
لجميع السلع المذكورة آنفا ً والمدرجة في ھذه الفئة؛

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
302019019123 :رقم االدعاء
2019/08/16 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

24/02/2020

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

اس ام ايه سوالر تكنولوجي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SMA Solar Technology AG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal Germany

سونينالي  34266 ،1نيستيتال ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172221

24/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات القابلة للتنزيل الستخدامھا في قطاع الطاقة؛ برمجيات تطبيقات الھواتف المحمولة
القابلة للتنزيل الستخدامھا في قطاع الطاقة.

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172221
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Downloadable software for use in the energy sector
downloadable mobile software applications for use in the
energy sector
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Date of

03/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Software including security software and vehicle operating
system software, apparatus for transmitting data, computer
hardware, telecommunication apparatus and instruments;
microprocessors; apparatus and instruments for controlling and
monitoring vehicles; navigation apparatus for vehicles;
wirelessly connected electric battery apparatus.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the phrase "VEHICLE INTELLIGENT
PLATFORM" whenever appearing differently or separately from
the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

جينيرال موتورز ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

 والية ميتشيغان، سيتي اوف ديترويت، رينيسانس سنتر300
 الواليات المتحدة االميركية،3000-48265

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172250
Class
9

03/03/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
9

الصنف

172250

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات وتتضمّن البرمجيات األمنية وبرمجيات أنظمة تشغيل المركبات وأجھزة إرسال
البيانات وأجھزة الحاسوب وأجھزة وأدوات االتصاالت بعيدة المدى؛ المعالجات المصغرة؛
األجھزة واألدوات للتحكم بالمركبات ولمراقبتھا؛ أجھزة المالحة للمركبات؛ أجھزة البطاريات
.الكھربائية المتصلة السلكيا
VEHICLE " ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال عبارة
." عندما تظھر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمةGENT PLATFORMINTELLI
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
GPS navigation devices, downloadable multimedia files, theft
prevention apparatus, software for controlling robots, robotic
electrical control apparatus, electric power distribution
machines, remote control apparatus for industrial automation
instruments, smart phone applications (software), smartphones,
eyeglasses, remote control apparatus, wearable computers,
apparatus for broadcasting, recording, transmission or
reproduction of sound, data or images, humanoid robots with
artificial intelligence, automatic vehicle speed control
apparatus, electronic keyless entry system for automobiles,
batteries for automobiles, black box for cars, fire extinguishing
apparatus for automobiles, charging appliances for
rechargeable equipment, charging stations for electric vehicles,
batteries for electric vehicles, electric cables, wires, conductors
and connection fittings therefor, electric batteries, black box
camera for cars, air sensor for vehicles, telecommunication
apparatus for use in cars, computer application software,
computer programs and software, computer hardware
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2019-0182766
Claim Date: 26/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كيا موتورز كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية كوريا، سيؤول، جو- سيوكو، رو- ھيوليانج،12

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172199
Class
9

12/03/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
9

الصنف

172199

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة المالحة ألنظمة تحديد المواقع العالمية وملفات الوسائط المتعدة القابلة للتحميل
وأجھزة منع السرقات والبرمجيات للتحكم في الروبوتات وأجھزة تحكم كھربائية آلية وآالت
توزيع الطاقة الكھربائية وأجھزة التحكم عن بعد ألجھزة األتمتة الصناعية وتطبيقات الھواتف
الذكية )البرمجيات( والھواتف الذكية والنظارات الطبية وأجھزة التحكم عن بعد وأجھزة
الحاسوب التي يمكن ارتداؤھا واألجھزة للبث أو تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو البيانات
أو الصور والروبوتات اآللية ذات الذكاء االصطناعي وأجھزة التحكم اآللية بسرعة المركبات
ونظام الدخول اإللكتروني بدون مفتاح لبطاريات السيارات والصندوق األسود للسيارات
وأجھزة مكافحة الحرائق للسيارات ومعدات الشحن للمعدات القابلة إلعادة الشحن ومحطات
الشحن للمركبات الكھربائية والبطاريات للمركبات الكھربائية والكوابل الكھربائية واألسالك
والموصالت وتركيبات توصيلھا وآالت التصوير للصندوق األسود للبطاريات الكھربائية
للسيارات وحساسات الھواء للمركبات وأجھزة االتصاالت عن بعد لالستخدام في برمجيات
تطبيقات الحاسوب في السيارات وبرامج وبرمجياتال حواسيب وأجھزة الحاسوب

KP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
0182766-2019-40 :رقم االدعاء
2019/11/26 :تاريخ االدعاء
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Date of

29/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Kapman AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fiskaregatan 1 531 30 LIDK?PING Sweden

Goods/Services
Weighing, measuring and monitoring apparatus and
instruments, including engine setting tools (timing), measuring
tapes and measuring wheels; tyre monitoring apparatus; rules;
levels; squares (measuring); apparatus and instruments for
inspection and analysis, including endoscope and videoscope;
battery boosters; Battery charging apparatus and equipment;
battery starters; battery testers; socket/plug testers; brake fluid
testers.

:تاريخ ايداع الطلب

كابمان ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 ليدشوبينج السويد30 531 1 فيسكاريجاتان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172222
Class
9

29/04/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
9

الصنف

172222

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة و أدوات قياس و مراقبة الوزن بما في ذلك أدوات ضبط المحرك )التوقيت( وأشرطة
القياس وعجالت القياس؛ أجھزة مراقبة اإلطارات؛ أدوات القياس؛ مستويات القياس؛ مربعات
)قياس(؛ أجھزة وأدوات الفحص والتحليل بما في ذلك المناظير وأجھزة الفيديو؛ معززات
البطاريات؛ أجھزة ومعدات شحن البطاريات؛ مشغالت البطاريات؛ أجھزة فحص البطاريات؛
. الوصالت؛ فاحصات سوائل الفرامل/فاحصات المقابس

93

تاريخ ايداع الطلب:

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

غوانغدونغ أوبو موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب ،.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

06/05/2020
GuangDong OPPO Mobile
Telecommunications
Corp., Ltd.

Date of

Applicant Name:

رقم  18ھيبين رود ،ووشا ،تشانغان ،دونغوان ،غوانغدونغ،
الصين

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an,
Dongguan, Guangdong, China

بيانات للملكية الفكريةص.ب  11191 -910580بناية رقم
 ،8حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان

Applicant for
Correspondence

172161

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة كمبيوتر لوحية؛ برمجيات نظم التشغيل للھواتف الذكية؛ تطبيقات برمجيات ھواتف
ذكية قابلة للتنزيل؛ ماسحات ]معدات معالجة بيانات[؛ ماسحات تعمل بالبصمة؛ آالت فاكس؛
أدوات مالحية؛ ھواتف ذكية؛ عُلب للھواتف الذكية؛ أغلفة واقية مخصصة للھواتف الذكية؛
أغطية للھواتف الذكية؛ أطواق للھواتف الخلوية؛ لوحات مفاتيح للھواتف الذكية؛ سماعات
أذن؛ مكبرات صوت السلكية؛ مكبرات صوت تستخدم تكنولوجيا أجھزة الراديو قصيرة المدى
التي تسمح للبيانات باالتصال متعدد النقاط أو من نقطة ألخرى بين نطاق واسع من األجھزة
المحمولة و الثابتة؛ سماعات السلكية؛ كاميرات فيديو؛ كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[؛
عصي التصوير الذاتي ]عصي طويلة تحمل باليد[؛ كبالت النواقل المتسلسلة المشتركة
)(USB؛ شاشات تعمل باللمس؛ بطاريات كھربائية؛ أجھزة شحن للبطاريات الكھربائية؛
بطاريات قابلة إلعادة الشحن.

9

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172161
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Tablet computers; Operating system software for smartphones
Smartphone software applications, downloadable; Scanners
[data processing equipment]; Biometric scanners; Facsimile
machines; Navigational instruments; Smartphones; Cases for
smartphones; Protective films adapted for smartphones; Covers
for smartphones; Cell phone straps; Keyboards for
smartphones; Earphones; Wireless speakers; Speakers, using a
short-range radio technology that allows data multi-point or
point-to-point connections between a wide range of mobile and
stationary devices; Wireless headsets; Camcorders; Cameras
[photography]; Selfie sticks [hand-held monopods]; USB
cables; Touch screens; Batteries, electric; Chargers for electric
batteries; Rechargeable batteries.
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تاريخ ايداع الطلب:

11/05/2020

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  ،6سي اتش 1701 -فريبورغ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
172103

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدسات الالصقة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء2019/15133 :
تاريخ االدعاء2019/11/15 :

11/05/2020

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
172103
Class
9

Trademark

Goods/Services
Contact lenses.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 15133/2019
Claim Date: 15/11/2019
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Date of

01/06/2020

Applicant Name:

Qingdao Haishang Zhicai
Management Consulting
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Haier Industrial Park, No.1 Haier Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong
Province, China

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.كينجداو ھايشھانج زھيشيا مانيجمنت كونسالتنج كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
172253
Class
9

 الوشان، ھايير رود، 1  رقم،ھايير انديستي﷼ بارك
. الصين،  شاندونج بروفينس،ديستريكت؛ كيونجداو سيتي

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Notebook computers; Computers; Computer peripheral devices;
Computer software, recorded; Navigation apparatus for vehicles
[on-board computers]; Video telephones; Navigational
instruments; humanoid robots with artificial intelligence;
Television apparatus; Remote control apparatus; Plugs, sockets
and other contacts [electric connections]; Video screens;
Locks, electric; Batteries, electric; Chargers for electric
batteries.

11190 -925501 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
4 مجمع عمان التجاري )الفريد( ط-  العبدلي- االردن-عمان
9

الصنف

172253

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مفكرة في شكل كمبيوتر صغير؛ كمبيوترات؛ اجھزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برمجيات كمبيوتر
مسجلة؛ اجھزة مالحة للمركبات)كمبيوتر لوحي(؛ ھواتف فيديو؛ ادوات مالحية ؛ الروبوتات
البشرية مع الذكاء الصناعي؛ اجھزة تلفزيون؛ اجھزة تحكم عن بعد؛ قوابس وماخذ وادوات
توصيل اخرى )وصالت كھربائية( ؛ شاشات فيديو؛ اقفال كھربائية؛ بطاريات كھربائية؛
شواحن للبطاريات الكھربائية
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

فالينتينو اس.بيه.إيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
VALENTINO S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Turati 16/18, Milano, Italy

فيا توراتي  ،18/16ميالنو ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172174

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات البصرية والعدسات البصرية والعدسات المكبّرة والنظارات أحادية العدسة
والمناظير ومناظير المسارح والنظارات الواقية لالستخدامات الرياضية ونظارات للتزلج
والعدسات الالصقة وعلب حفظ العدسات الالصقة والنظارات والنظارات الشمسية والنظارات
األنفية؛ حماالت النظارات األنفية وحافظات النظارات الطبية والنظارات الشمسية والعلب
للنظارات األنفية والسالسل للنظارات والنظارات الشمسية وإطارات النظارات و النظارات
الشمسية وخيوط تعليق النظارات؛ مستقبالت الھواتف وأجھزة الھاتف والھواتف المزودة
بخاصيّة الفيديو والھواتف النقالة وھوائيات للھواتف المحمولة وبطاريات الھواتف النقالة
وشواحن للھواتف النقالة وحافظات الھواتف الن ّقالة وقشط تعليق الھواتف النقالة ومكبرات
الصوت للھواتف النقالة وسماعات تكبير الصوت للھواتف النقالة وسماعات األذن للھواتف
النقالة ومجموعات التكلم عن بعد للھواتف المحمولة؛ أجھزة وأدوات تسجيل وإرسال و
استنساخ الصوت أو الصور وحامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل وأقراص
تسجيل األصوات وناقالت التسجيالت الصوتية وأجھزة المذياع وأجھزة التلفاز وأقراص
الفيديو المسجّ لة وأشرطة الفيديو المسجّ لة ومسجالت الفيديو واأللعاب المصممة لالستخدام
مع أجھزة استقبال التلفزيون؛ األقراص المضغوطة وأجھزة تشغيل االقراص المضغوطة
ومشغالت الموسيقى المحمولة من خالل األقراص المضغوطة ومشغالت الموسيقى المحمولة
وحافظات مشغالت الموسيقى المحمولة؛ أشرطة الكاسيت لمقاطع الفيديو ومشغالت أقراص
الفيديو الرقمية ومسجالت أقراص الفيديو الرقمية؛ أجھزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي
والسينمائي وآالت التصوير ألجھزة التلفاز وآالت التصوير الرقمية وآالت تصوير الفيديو؛
أجھزة تسجيل ومعالجة البيانات ومعدات الحاسوب وبرمجيات الحاسوب المسجلة وبرامج
الحاسوب القابلة للتحميل وأجھزة الحاسوب واألقراص المرنة ولوحات مفاتيح ألجھزة
الحاسوب واألقراص المضغوطة واألجھزة الطرفية للحواسيب والبطاقات الممغنطة وشاشات
المراقبة واألقراص البصرية وأجھزة الكمبيوتر المحمولة )حواسيب صغيرة( ومساند الفأرات
وبرامج العاب الحاسوب؛ معدات قياس الوقت وأدوات التوقيت الدقيقة واالجندات االلكترونية؛
الخوذ الواقية؛ أغطية مشغالت الوسائط المتعددة المحمولة؛ أغطية للھواتف النقالة؛ أغطية
أقراص الفيديو الرقمية ؛ أغطية األقراص المضغوطة؛ أغطية كابالت أجھزة الحاسوب ؛
أغطية ألجھزة نسخ الصوت؛ أغطية أجھزة المساعدات الرقمية الشخصية؛ أغطية األجندات
اإللكترونية؛ أغطية كاميرات التصوير الفوتوغرافي وأغطية الكاميرات ذات األفالم.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء302019000096742 :
تاريخ االدعاء2019/12/18 :

07/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172174
Class
9

Trademark

Goods/Services
Optical apparatus and instruments, optical lenses, magnifying
glasses, monocles, binoculars, opera glasses, goggles for
sports, goggles for skiing, contact lenses, cases for contact
lenses, spectacles, sunglasses, pince-nez; pince-nez
mountings, cases for spectacles and sunglasses, cases for
pince-nez, chains for spectacles and sunglasses, frames for
spectacles and sunglasses, eyeglass cords; telephone
receivers, telephone apparatus, video telephones, mobile
phones, antennas for mobile phones, batteries for mobile
phones, chargers for mobile phones, cases for mobile phones,
mobile phone straps, microphones for mobile phones,
loudspeakers for mobile phones, earphones for mobile phones,
hand-free kits for mobile phones; apparatus and instruments
for recording, transmission or reproduction of sounds or
images, magnetic data carriers, recording discs, sound
recording discs, sound recording carriers, radios, television
apparatus, recorded video discs, recorded video tapes, video
;recorders, games conceived for use with television receivers
compact discs, compact disc players, compact disc portable
music players, portable music players, cases for portable
;music players; video cassettes, DVD players, DVD recorders
photographic and cinematographic apparatus and instruments,
television cameras, digital cameras, video cameras; apparatus
for recording, data processing and computer equipment,
recorded computer software, downloadable computer
programs, computers, floppy disks, computer keyboards,
compact discs, computer peripheral devices, magnetic cards,
monitors, optical discs, notebook computers (notebook) ,
mouse pads, computer game programs; chronographs,
electronic agendas; protective helmets; covers for portable
;multimedia players; covers for mobile phones; covers for DVDs
covers for CDs; covers for computer cables; covers for audio
reproduction devices; covers for palmtops; covers for
electronic agendas; covers for photographic cameras and
covers for film cameras.
Priority claim: Claim Country: IT
Claim No.: 302019000096742
Claim Date: 18/12/2019

97

Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Apparatus for inspection, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision); apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; data processing equipment and
computers; electrical control, testing and monitoring apparatus;
apparatus for monitoring of machine and industrial process
condition by remote access; thermostats; heat regulating
apparatus; hygrometers; electric and electrical condensers and
flow control equipment; filling level detectors; electronic valves
[thermionic]; thermostatically controlled valves; thermal
contacts; thermal relays; thermal switches; thermal controls;
thermal sensors [thermostats]; thermal energy measuring
apparatus; thermionic valves; electric valves [thermionic];
electric control valves; cooker control units; magnetic filters;
positive displacement meters; weighing apparatus; weighing
machines; steering, monitoring and control apparatus for
exhaust gas or water filter systems; steering, monitoring and
control apparatus for exhaust gas or water filter systems for
combustion engines, boiling vessels and boilers; steering,
monitoring and control apparatus for exhaust gas or water filter
systems for maritime use and ships; steering, monitoring and
control apparatus for water filter systems for blocking the intake
of organisms and reducing sediments in water pumping
operations on ships and in maritime use; steering, monitoring
and control apparatus for reactor machine systems comprising
UV treatment devices for biological disinfection of water; fluegas control apparatus and apparatus for the analysis of fluegas; factory automation software; industrial automation
software; industrial automation controls; Robotic Process
Automation [RPA] software; parts and components of aforesaid
goods.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172182
Class
9

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريھص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
9

الصنف

172182

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجھزة الفحص والوزن والقياس وإرسال االشارات والمراقبة )اإلشراف(؛ أجھزة ومعدّات
توصيل وتشغيل وتحويل وتجميع وتنظيم أو التحكم في الطاقة الكھربائية؛ معدات وحواسيب
معالجة البيانات؛ أجھزة التحكم الكھربائي وأجھزة االختبار والمراقبة؛ أجھزة لرصد حالة
اآللة والعمليات الصناعية عن طريق الوصول عن بعد؛ أجھزة تنظيم الحرارة؛ اجھزةال تنظيم
للحرارة؛ أجھزة قياس رطوبة الجو؛ أجھزة الكھرباء والمكثفات الكھربائية ومعدات التحكم في
التدفق؛ أجھزة كشف مستوى التعبئة؛ صمامات الكترونية ]حرارية[؛ صمامات خاضعة للتحكم
الحراري؛ الموصالت الحرارية؛ المبدالت الحرارية؛ المفاتيح الحرارية؛ أجھزة التحكم
الحراري؛ أجھزة استشعار حرارية ]منظمات الحرارة[؛ أجھزة قياس الطاقة الحرارية؛
صمامات كھروحرارية؛ صمامات كھربائية ]حرارية[؛ صمامات التحكم الكھربائية؛ وحدات
التحكم في الطباخ؛ مرشحات مغناطيسية؛ مقاييس النزوح اإليجابي؛ أجھزة التوزين؛ آالت
وزن؛ أجھزة للتوجيه والمراقبة والتحكم ألنظمة تصفية غازات العادم أو المياه؛ أجھزة
للتوجيه والمراقبة والتحكم لغازات العادم أو أنظمة تصفية المياه لمحركات االحتراق والغاليات
والمراجل؛ أجھزةللتوجيه والمراقبة والضبط ألنظمة تصفية غازات العادم أو المياه لالستخدام
البحري والسفن؛ أجھزة للتوجيه والمراقبة والتحكم ألنظمة تصفية المياه لمنع دخول
الكائنات الحية وتقليل الرواسب في عمليات ضخ المياه على السفن وفي االستخدام البحري؛
أجھزة للتوجيه والمراقبة والتحكم ألنظمة آلة المفاعل التي تشتمل على أجھزة معالجة
باألشعة فوق البنفسجية للتطھير البيولوجي للمياه؛ األجھزة وأجھزة التحكم بغاز المداخن
لتحليل غاز المداخن؛ برمجيات أتمتة المصانع؛ برمجيات األتمتة الصناعية؛ ضوابط األتمتة
الصناعية؛ برمجيات أتمتة العمليات الروبوتية ]ار بيه ايه[؛ أجزاء ومكونات البضائع
.المذكورة

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

اسم طالب التسجيل:

انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

نيو اورتشارد رود -ارمونك ،نيويورك الواليات المتحدة
االميركية
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172230

11/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة الحاسوب؛ أجھزة الحاسوب الكمية؛ اجزاء الحاسوب وبرمجيات الحاسوب؛ أجھزة
الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتحليل تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات؛ أجھزة
الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتطوير التطبيقات؛ أجھزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب
للحوسبة السحابية؛ أجھزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للحوسبة المعرفية؛ أجھزة
الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للذكاء االصطناعي؛ أجھزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب
لتكنولوجيا سلسلة الكتل؛ أجھزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للحوسبة الكمومية
والبرمجة الكمومية؛ أجھزة الحاسوب وتحديداً وحدات النطاق المغناطيسي )معالجة
البيانات( واألشرطة الممغنطة والدارات المطبوعة والدارات المتكاملة ولوحات مفاتيح
ألجھزة الحاسوب واألقراص المدمجة )صوت  -فيديو( واألقراص البصرية ومقرنات
الحوسبة )معالجة البيانات( وأقراص الحاسوب وحامالت البيانات المغناطيسية؛ أجھزة
الحاسوب وتحديداً شاشات الفيديو وأجھزة المسح الضوئي والطابعات والواجھات )معالجة
البيانات( والقارئات )معالجة البيانات( والبرمجيات )برامج مسجلة( والمعالجات المصغرة
وأجھزة المودم وشاشات المراقبة وأجھزة الحاسوب وذاكرات الحاسوب وأجھزة
الحواسيب الطرفية؛ محوالت للحواسيب؛ مكونات ألجھزة الحاسوب؛ معدات معالجة
البيانات؛ أجھزة معالجة البيانات إلدارة البيانات والمعلومات؛ اشباه الموصالت؛ الوسائط
اإللكترونية المقروءة آليًا؛ األقراص المغناطيسية؛ مشغالت االقراص؛ مسجالت األشرطة؛
اآلالت الحاسبة؛ آالت تسجيل النقد؛ أجھزة الفاكس؛ مسجالت الفيديو؛ أشرطة الفيديو؛
البطاريات الكھربائية؛ رقاقات الحاسوب؛ لوحات الدارات؛ أجھزة الحاسوب وتحديدا:
خوادم حوسبة االتصاالت؛ حافظات حمل الحواسيب؛ لوحات األسطح البينية ألجھزة
الحاسوب؛ كابالت الحاسوب وقطع غيار كابالت الحواسيب؛ بطاقات مودم فاكس الكمبيوتر؛
إكسسوارات الحاسوب وتحديدا :مرشحات الشاشات ومحوالت الطاقة وتحديدا :من رقمي
إلى تناظري ومن تناظري إلى مفاتيح الجھد الرقمية خطوة بخطوة ومساند الفأرات
وأجھزة النداء الالسلكية وعصي التح ّكم؛ فأرات الحاسوب؛ بطاقات الدارات المتكاملة
والبطاقات الذكية؛ محوالت الدارات المتكاملة ومحوالت البطاقة الذكية؛ القارئات لبطاقات
الدارات المتكاملة والبطاقات الذكية؛ الحواسيب المصغرة؛ مزودات الطاقة الكھربائية؛
أجھزة العرض الضوئي؛ أجھزة التحكم عن بعد ألجھزة الحاسوب؛ واقيات اندفاع التيار
ومزودات الطاقة المتواصل؛ محطات نقاط البيع؛ خوادم الحاسوب؛ أجھزة التخزين
الحاسوبية وتحديدا :أنظمة تخزين فرعية عالية السرعة لتخزين ونسخ البيانات
اإللكترونية إما محليًا أو عبر شبكة اتصاالت؛ برامج حاسوب وبرمجيات حاسوب مسجلة
وقابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برامج وبرمجيات نظام تشغيل الحاسوب؛
برمجيات الحاسوب المستخدمة للوصول إلى شبكة الكمبيوتر العالمية؛ برمجيات الحاسوب
المستخدمة إلدارة المستندات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة إلدارة قواعد البيانات؛
برمجيات الحاسوب المستخدمة لتحديد المواقع واسترجاع واستالم النصوص والوثائق
اإللكترونية والرسوم البيانية والمعلومات السمعية والبصرية حول شبكات الكمبيوتر
الداخلية على مستوى المؤسسة وشبكات الكمبيوتر العالمية المحلية والعالمية؛ برمجيات
الحاسوب المستخدمة لتطوير البرمجيات والتأليف على المواقع الشبكية وأدلة المستخدم
بتنسيق إلكتروني يباع كوحدة مع ھذه المنتجات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في
التحكم في تشغيل وتنفيذ أنظمة الحاسوب والبرامج والشبكات؛ برمجيات الحاسوب
المستخدمة في توصيل شبكات وأنظمة الحاسوب المتباينة وخوادم الحاسوب وأجھزة
التخزين؛ برمجيات الحاسوب لربط أجھزة الحاسوب معً ا وتمكين الحوسبة عبر شبكة يمكن
الوصول إليھا عالميًا؛ برمجيات الحاسوب إلدارة األجھزة والبرمجيات والعمليات الموجودة
في بيئة تكنولوجيا المعلومات؛ أنظمة الحاسوب التي تجمع بين األجھزة والبرمجيات
الستخدامھا في إدارة وتحليل البيانات واألدلة التعليمية الرقمية التي تباع كوحدة مع ھذه
المنتجات؛ نظام الحوسبة السحابية وتحديداً شبكة تكامل بين أجھزة وبرمجيات الحاسوب
للتزويد الديناميكي والمحاكاة االفتراضية وقياس استھالك موارد الحاسوب؛ برمجيات
الحوسبة السحابية المسجّ لة أو القابل للتنزيل لنشر وإدارة األجھزة الظاھرية على نظام
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International Business
Machines Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address New Orchard Road- Armonk, New York
USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
172230
Class
9

Goods/Services
Computers; quantum computers; computer hardware and
computer software; computer hardware and computer software
;for information technology analysis and data management
computer hardware and computer software for application
development; computer hardware and computer software for
cloud computing; computer hardware and computer software for
cognitive computing; computer hardware and computer software
for artificial intelligence; computer hardware and computer
software for blockchain technology; computer hardware and
computer software for quantum computing and quantum
programming; computer hardware, namely magnetic band units
(data-processing), magnetic tapes, printed circuits, integrated
circuits, computer keyboards, compact disks (audio-video),
optical disks, computing couplers (data processing), diskettes,
magnetic data carrier; computer hardware, namely video screens,
scanners, printers, interfaces (data processing), readers (data
processing), software (recorded programs), microprocessors,
modems, monitors, computers, computer memories, computer
;peripherals; adapters for computers; components for computers
data processing equipment; data processing apparatus for data
and information management; semiconductors; machine readable
;electronic media; magnetic disks; disk drives; tape recorders
calculating machines; cash registers; facsimile machines; video
recorders; video tapes; electric batteries; computer chips; circuit
boards; computer hardware, namely, communications computing
;servers; computer carrying cases; computer interface boards
computer cables and computer cable parts; computer fax modem
cards; computer accessories, namely, screen filters, power
converters, namely, digital to analog, analog to digital and step;by-step voltage switches, mouse pads, radio pagers, joysticks
;computer mouse; integrated circuit cards and smart cards
integrated circuit adapters and smart card adapters; readers for
;integrated circuit cards and smart cards; microcomputers
electrical power supplies; projectors; remote controls for
;computers; surge protectors and uninterrupted power supplies
point of sale terminals; computer servers; computer storage
devices, namely, high-speed storage subsystems for storage and
backup of electronic data either locally or via a
telecommunications network; recorded and downloadable
computer programs and computer software; software video
;games; computing operating system software and programs
;computer software used for accessing a global computer network
computer software used for document management; computer
software used for data base management; computer software
used for locating, retrieving and receiving text, electronic
documents, graphics and audiovisual information on enterprise-
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wide internal computer networks and local and wide-area global
computer networks; computer software used for software
development and web authoring and user manuals in electronic
format sold as a unit with these products; computer software for
use in controlling the operation and execution of computer
systems, programs, and networks; computer software for use in
connecting disparate computer networks and systems, computer
servers and storage devices; computer software for linking
together computers and for enabling computing across a globally
accessible network; computer software for managing hardware,
software and processes that exist within an information
technology environment; computer systems combining hardware
and software for use in management and analysis of data and
digital instructional manuals sold as a unit with these products;
cloud computing system, namely network integrating computer
hardware and software for dynamic provisioning, virtualization,
and consumption metering of computer resources; recorded or
downloadable cloud-computing software for deploying and
managing virtual machines to a cloud computing platform;
computer systems, namely, computer hardware and computer
software for developing and integrating artificial intelligence,
namely, machine learning, deep learning and natural language
processing which is capable of collecting, organizing and
analyzing data; computer systems, namely, computer hardware
and computer software for integrating Natural Language
Processing (NLP), Computational Linguistics (CL), Information
Retrieval (IR) and Machine Learning (ML) which is capable of
understanding general human queries and formulating responses;
computer software for developing, building and operating
blockchain applications; computer hardware and computer
software for developing and testing quantum algorithms;
documentation and instruction manuals recorded on machinereadable electronic media and relating to computers or computer
programs; electronic publications; electronic publications on
computer media, namely, user manuals, guides, brochures,
information sheets, written presentations and teaching materials,
in the field of computer, computer network, computer storage,
computer operating systems, information technology, database
management, cloud computing, artificial intelligence, blockchain
technology and quantum computing; mobile application, namely
computer program or software application designed to run on a
mobile device such as a phone, tablet, or watch; mobile
application, computer program or software application for
provision of free skills development programs to enable digital
competence and innovation

 أجھزة الحاسوب وبرمجيات:أساسي للحوسبة السحابية؛ أنظمة الحواسيب وتحديدا
 التعلم على اآلالت والتعلم العميق:الحاسوب لتطوير ودمج الذكاء االصطناعي وتحديدا
ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على تجميع وتنظيم وتحليل البيانات؛ أنظمة الحواسيب
( وأجھزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لدمج معالجة اللغات الطبيعية )ان ال بيه:وتحديدا
واللغويات الحاسوبية )سي ال( واسترجاع المعلومات )آي ار( والتعلم اآللي )ام ال( القادر
على فھم االستعالمات البشرية العامة وصياغة االستجابات؛ برمجيات الحاسوب لتطوير
وبناء تطبيقات سلسلة الكتل وتشغيلھا؛ أجھزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتطوير
واختبار خوارزميات الكم؛ أدلة التوثيق والتعليمات المسجلة على الوسائط اإللكترونية
المقروءة آليًا والمتعلقة بأجھزة الحاسوب أو برمجيات الحاسوب؛ المنشورات اإللكترونية؛
 أدلة االستخدام والكتب االرشادية:المنشورات اإللكترونية على وسائط الحاسوب وتحديدا
والكتيبات التعريفية وصحائف المعلومات والعروض التقديمية والمواد التعليمية المكتوبة
في مجال الحاسوب وشبكات الحاسوب وتخزين الحاسوب وأنظمة تشغيل الحواسيب
وتكنولوجيا المعلومات وإدارة قواعد البيانات والحوسبة على شبكة االنترنت والذكاء
ًاالصطناعي وتقنية سلسلة الكتل والحوسبة الكمية؛ تطبيقات الھواتف المحمولة وتحديدا
برامج الحاسوب أو تطبيق برمجي مصمم للتشغيل على أجھزة محمولة مثل الھواتف أو
األجھزة اللوحية أو الساعات؛ تطبيقات الھواتف المحمولة أو برامج الحاسوب أو تطبيق
.برمجي لتوفير برامج مجانية لتطوير المھارات لتمكين الكفاءة واالبتكار الرقمي
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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

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

ھاما جي ام بي اتش اند كو كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Hama GmbH & Co KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dresdner Stra?e 9, 86653 Monheim,
Germany

دريسدنر شتراسيه  86653 ،9منھايم ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172168

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجھزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائي
والبصرية والوزن والقياس وإرسال االشارات والمراقبة )اإلشراف( وأجھزة وأدوات
اإلنقاذ والتعليم ؛ أجھزة ومعدّات توصيل أو تشغيل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو
التحكم في الطاقة الكھربائية؛ أجھزة التسجيل أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو
الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل؛ آالت البيع األوتوماتيكية
وآليات لألجھزة العاملة بالقطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة ومعدات
وحواسيب معالجة البيانات؛ أجھزة إطفاء الحرائق؛ المراكمات الكھربائية؛ أجھزة شحن
البطاريات الكھربائية؛ أوعية البطاريات؛ البطاريات الكھربائية؛ مجمعات الطاقة
الشمسية لتوليد الكھرباء؛ البطاريات الشمسية؛ قارنات صوتية؛ خزائن السماعات؛
أجھزة تشغيل االقراص المضغوطة؛ مسجالت الكاسيت؛ أجھزة تكبير الصوت؛ أجھزة
اإلنذار؛ أجھزة اإلنذار ضد السرقات؛ أجراس اإلنذار الكھربائية؛ صفارات اإلنذار؛
األجراس )أجھزة إنذار(؛ أجھزة الكشف؛ تجھيزات منع السرقة الكھربائية؛ أجھزة
اختبار ليست لغايات طبية وتحديداً فيما يتعلق بالغاز والھواء؛أجھزة إنذار الحرائق
والدخان والغاز والمياه؛ كاشفات الدخان و الحرارة؛ أنظمة الرش للوقاية من الحرائق
؛ أجھزة المراقبة؛ أجھزة مراقبة األطفال؛ كوابل التشغيل للمحركات؛ أجھزة المالحة
للمركبات )حواسيب مثبتة على متن المركبات(؛أدوات المالحة؛ أجھزة المالحة باألقمار
الصناعية؛ صناديق التوصيل )الكھرباء(؛ لوحات المفاتيح الكھربائية؛ المرابط
الكھربائية؛ وصالت للخطوط الكھربائية؛ الصناديق الفرعية والمحوالت )كھرباء(؛
أسالك االنصھار؛ أسالك مغناطيسية وھاتفية؛ األسالك الكھربائية والكابالت الكھربائية؛
أجھزة إلزالة التشويش )الكھرباء(؛ كابالت األلياف الضوئية؛ الكابالت المحورية؛
القنوات الكھربائية؛ خيوط تمييز لألسالك الكھربائية؛ موصالت األسالك )الكھرباء(؛
أغلفة للكابالت الكھربائية؛ المالمسات الكھربائية؛ القنوات )كھرباء(؛ األلياف البصرية
)خيوط موصلة للضوء(؛ المرحالت الكھربائية؛ مخفتات الضوء )منظمات( ،الكھربائية؛
مبادِالت التيار الكھربائي الكھربائية؛ المقابس الكھربائية والمقابس والتوصيالت
األخرى )التوصيالت الكھربائية( ،أغطية للمخارج الكھربائية؛ المقاومات الكھربائية؛
صناديق التوزيع ولوحات التوزيع )الكھرباء(؛ الترانزستورات والمحوالت اإللكترونية؛
الھوائيات؛ المؤشرات )كھرباء(؛ لوحات اإلعالن اإللكترونية؛ األقالم األلكترونية
)وحدات عرض بصري(؛ الالفتات المضيئة؛ أجھزة قياس التعرض )مقاييس الضوء(؛
المصابيح )تصوير(؛ كاميرات التصوير السينمائي؛ أجھزة قطع األفالم؛ الفالتر
)للتصوير الفوتوغرافي(؛ مناصب ألجھزة التصوير وحامالت ثالثية للكاميرات؛ آالت
التصوير )تصوير فوتوغرافي(؛ ستائر التظليل المانعة النبھار البصر؛ أجھزة عرض
الشرائح؛ شاشات العرض؛ أجھزة العرض؛ مالبس للحماية من الحوادث اإلشعاعية
والحرائق؛ مالبس مصنوعة خصيصا ً للمختبرات ومالبس األسبستوس وقفازات
األسبستوس للحماية من الحرائق والحوادث؛ مرشحات )فالتر( لكمامات التنفس؛
القفازات للوقاية في الحوادث؛ الخوذ الواقية؛ واقيات الركبة للعمال؛ النظارات
)البصريات( وعلب النظارات؛ نظارات واقية وخوذات واقية للرياضة؛ النظارات
الشمسية؛ المكاوي المسطحة الكھربائية؛ ماكينات الجمع؛ الرقاقات )الدوائر المتكاملة(؛
أجھزة التشفير المغناطيسية؛ األقراص المضغوطة )ذاكرة قراءة فقط(؛ أجھزة
الحاسوب؛ برامج العاب الحاسوب؛ األجھزة الطرفية للحواسيب؛ برامج الحاسوب
المسجلة؛ لوحات مفاتيح ألجھزة الحاسوب؛ ذاكرات الحاسوب؛ أجھزة معالجة البيانات؛
أوساط تخزين البيانات البصرية؛ وسائط تخزين البيانات المغناطيسية؛ األقراص
المرنة؛ سواقات األقراص للحواسيب؛ طابعات تستخدم مع أجھزة الحاسوب؛ أجھزة
المودم؛ الشاشات )أجھزة الحاسوب(؛ مساند الفأرات؛ البطاقات المش َّفرة الممغنطة ؛
بطاقات الدارات المتكاملة )البطاقات الذكية(؛ أجھزة التسلية المخصصة لالستخدام مع
شاشات عرض خارجية أو أجھزة العرض؛ أجھزة األلعاب المخصصة لالستخدام مع

11/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence
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Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172168
Class
9

Trademark

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus; accumulators, electric; chargers for
electric batteries; battery jars; batteries, electric; solar collectors for
electricity generation; solar batteries; acoustic couplers; cabinets
;for loudspeakers; compact disc players; cassette players
microphones; alarms; anti-theft warning apparatus; alarm bells,
electric; whistle alarms; bells (warning devices); detectors; theft
prevention installations, electric; testing apparatus not for medical
purposes, in particular with regard to gas and air; fire, smoke, gas
and water alarms; smoke and heat detectors; sprinkler systems for
fire protection; monitoring apparatus; monitoring apparatus for
babies; starter cables for motors; navigation apparatus for vehicles
(onboard computers); navigational instruments; satellite
;navigational apparatus; junction boxes (electricity); switchboards
couplings, electric; connections for electric lines; branch boxes and
;adapters (electricity); fuse wire; magnetic and telephone wires
electric wires and electric cables; apparatus for interference
;suppression (electricity); fibre optic cables; coaxial cables
electricity conduits; identification threads for electric wires; wire
connectors (electricity); sheaths for electric cables; contacts,
electric; ducts (electricity); optical fibres (light conducting
;filaments); relays, electric; light dimmers (regulators), electric
commutators, electric; sockets, plugs and other contacts (electric
;connections), covers for electric outlets; resistances, electric
distribution boxes and distribution boards (electricity); electronic
;)transistors and transformers; aerials; indicators (electricity
;)electronic notice boards; electronic pens (visual display units
signs, luminous; exposure meters (light meters); flashlights
;(photography); cinematographic cameras; film cutting apparatus
filters (photography); stands for photographic apparatus and tripods
for cameras; cameras (photography); anti-dazzle shades; slide
projectors; projection screens; projection apparatus; clothing for
protection against accidents irradiation and fire; clothing especially
made for laboratories, asbestos clothing and asbestos gloves for
;protection against fire and accidents; filters for respiratory masks
gloves for protection against accidents; protective helmets; kneepads for workers; spectacles (optics), spectacle cases; goggles and
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protective helmets for sports; sunglasses; flat irons, electric; adding
machines; chips (integrated circuits); magnetic encoders; compact
discs (read-only memory); computers; computer game programs;
computer peripheral devices; computer programs, recorded;
computer keyboards; computer memories; data processing
apparatus; optical data media; magnetic data media; floppy disks;
disk drives for computers; printers for use with computers;
modems; monitors (computer hardware); mouse pads; encoded
cards, magnetic; integrated circuit cards (smart cards); amusement
apparatus adapted for use with an external display screen or
monitor; apparatus for games adapted for use with an external
display screen or monitor; pressure indicator plugs for valves;
pressure measuring apparatus; sound locating instruments;
thermostats; barometers; hygrometers; thermometers, not for
medical purposes; weather stations consisting of thermometers,
barometers and hygrometers; meteorological sensors, namely air,
dampness and temperature sensors; scales; precision balances;
bathroom scales; television apparatus; electro-dynamic apparatus
for the remote control of signals; remote control apparatus; push
buttons for bells; electric door bells; door openers and closers,
electric; peepholes (magnifying lenses) for doors; portable
telephones; telephone apparatus; facsimile machines; electric
devices for attracting and killing insects; dosage dispensers;
measuring instruments; electric measuring apparatus, apparatus for
commutation, regulating and controlling apparatus, in particular
measuring apparatus for the measurement of liquid, energy,
electricity and gas consumption; consumption gauge; measuring
and counting installations (apparatus and instruments); electronic
energy saving devices for temporary deactivation of electric
apparatus via electronic, optical or acoustic sensors; carry cases
and everready cases (adapted for photographic apparatus, portable
telephones and other electronic and technical apparatus), included
in this class; fitted camera carrying elements (straps, chains, cords);
parts of the aforementioned goods included in this class; electric
and electronic light regulating devices and installations (electric
controls); games, namely apparatus for games adapted for use with
an external monitor or display screen, included in this class
The registration of this trademark should be in red color according
to the print filed with the application.

شاشات العرض الخارجية أو الشاشات؛ سدادات مؤشرات الضغط للصمامات؛ أجھزة
قياس الضغط؛ معدات تحديد مصدر الصوت؛ أجھزة تنظيم الحرارة؛ أجھزة قياس
الضغط الجوي؛ أجھزة قياس رطوبة الجو؛ أجھزة قياس الحرارة لغير الغايات الطبية؛
محطات األرصاد الجوية التي تتكون من موازين الحرارة والبارومترات ومقاييس
الرطوبة؛ أجھزة االستشعار الخاصة باألرصاد الجوية وتحديداً أجھزة استشعار الھواء
والرطوبة ودرجة الحرارة؛ الموازين؛ الموازين الدقيقة؛ موازين الحمامات؛ أجھزة
التلفاز؛ األجھزة الحركية الكھربائية للتحكم عن بعد باإلشارات؛ أجھزة التحكم عن بعد؛
أزرار كبّاسة لألجراس؛ أجراس كھربائية لألبواب؛ أجھزة كھربائية لفتح وغلق
األبواب؛ العين السحرية )عدسات مكبرة( لألبواب؛ الھواتف المحمولة؛ أجھزة الھاتف؛
أجھزة الفاكس؛ االدوات الكھربائية لجذب وابادة الحشرات؛ موزعات الجرعات؛ أدوات
قياس؛ أجھزة قياس التيار الكھربائي وأجھزة التواصل وأجھزة التنظيم والتحكم
وتحديداً أجھزة قياس استھالك السوائل والطاقة والكھرباء والغاز؛ مقياس االستھالك؛
أجھزة القياس والحساب )أجھزة وأدوات(؛ أجھزة توفير الطاقة اإللكترونية لتعطيل
مؤقت لألجھزة الكھربائية عبر األجھزة اإللكترونية وأجھزة استشعار بصرية أو
صوتية؛ حقائب الحمل والحقائب الجاھزة )معدلة ألجھزة التصوير والھواتف المحمولة
واألجھزة اإللكترونية والتقنية األخرى( الواردة في ھذا الصنف؛ الكاميرات المزودة
بعناصر حمل )األحزمة والسالسل والخيوط(؛ أجزاء من البضائع المذكورة في ھذه
الفئة؛ أجھزة وتمديدات اإلضاءة الكھربائية واإللكترونية )ضوابط كھربائية(؛ األلعاب
وتحديداً أجھزة لأللعاب التي تم تكييفھا لالستخدام مع شاشة خارجية أو شاشة عرض
.الواردة في ھذا الصنف

ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون األحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

18/06/2020

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

سامود اي .كيه.
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAMOD e. K.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Westende 12, 21614 Buxtehude,
GERMANY

ويستيندي  21614 ،12بوكستھوده ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172171

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كابالت تشغيل المحركات.

18/06/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172171
Class
9

Trademark

Goods/Services
Starter cables for motors
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تاريخ ايداع الطلب:

22/06/2020

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

نيتفليكس ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

22/06/2020

Date of

 100وينشيستر سيركل ،لوس غاتوس ،كاليفورنيا ،95032
الواليات المتحدة األميركية

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

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز

Applicant for
Correspondence

172071

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات المعدة للبث التدفقي الخاص بالمحتوى السمعي البصري والمتعدد الوسائط عبر
االنترنت وشبكة اتصاالت عالمية؛ البرمجيات المعدة للبث التدفقي الخاص بالمحتوى السمعي
البصري والمتعدد الوسائط إلى األجھزة النقالة اإللكترونية الرقمية؛ البرمجيات المعدة للبحث
في المحتوى المتعدد الوسائط وتنظيمه والتوصية به؛ أدوات تطوير البرمجيات إلنشاء
البرمجيات وتطبيقات األجھزة النقالة؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرامج الحاسوبية؛ تطبيقات
البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل؛ تطبيقات األجھزة النقالة القابلة للتنزيل؛ برمجيات
ألعاب الفيديو؛ برمجيات األلعاب الحاسوبية؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية؛ أقراص
وخراطيش األلعاب الحاسوبية؛ برامج وبرمجيات األلعاب اإللكترونية؛ برمجيات األلعاب
اإللكترونية للھواتف النقالة واألجھزة اللوحية والحواسيب الشخصية واألجھزة اإللكترونية
المحمولة باليد؛ العتاد والبرمجيات الخاصة بالواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ األفالم
والبرامج التلفزيونية القابلة للتنزيل والتي يتم توفيرھا عبر خدمة الفيديو عند الطلب؛ رسوم
الجرافيك القابلة للتنزيل التي تضم مجموعة صور ورموز رقمية لالستخدام في الحواسيب
واألجھزة اللوحية والھواتف النقالة؛ األقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية؛ األفالم
والعروض التلفزيونية القابلة للتنزيل؛ الكتب الصوتية؛ الرنات والتسجيالت الصوتية القابلة
للتنزيل؛ التسجيالت الصوتية والمرئية؛ التسجيالت الموسيقية؛ األجھزة المعدة لتسجيل
الصوت والصور أو نقلھا أو نسخھا؛ تسجيالت الصوت والفيديو القابلة للتنزيل التي تحتوي
على موسيقى وأداءات موسيقية وفيديوھات موسيقية؛ ملفات البودكاست القابلة للتنزيل؛
بطاقات الشريحة اإللكترونية المشفرة؛ بطاقات الھدايا المشفرة مغناطيسياً؛ المنشورات
اإللكترونية؛ أجھزة التحكم عن بعد؛ علب الدخول إلى أجھزة التلفاز؛ أجھزة التلفاز؛
اكسسوارات الھواتف الخلوية؛ أجھزة البث التدفقي الخاصة بالوسائط الرقمية؛ الساعات
الذكية؛ أغطية وعلب واقية لألجھزة اإللكترونية وتحديداً الحواسيب والحواسيب اللوحية
والھواتف النقالة والكاميرات الرقمية ومشغالت الوسائط الرقمية وقارئات الكتب اإللكترونية
ولوحات التحكم الخاصة بألعاب الفيديو والمساعدات الرقمية الشخصية؛ النظارات؛ النظارات
الشمسية؛ علب النظارات والنظارات الشمسية.والطعام والسينما والتلفزيون والمسرح
والدراما والرقص والعروض الموسيقية الحية والمتحدثين وظھور المشاھير والمعارض
واألنشطة الثقافية ؛ توفير الكتب الھزلية والروايات المصورة مباشرة )ان-الين( غير قابلة
للتنزيل؛ خدمات الترفيه عبر الراديو؛ إنتاج وتوزيع برامج الراديو والتسجيالت الصوتية؛
توفير البودكاست في مجاالت الترفيه؛ إنتاج البودكاست؛ توفير الموسيقى المباشرة )ان-الين(
غير قابلة للتنزيل.

العالمة محددة باللون األحمر كما في النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
172071
Class
9

Trademark

Goods/Services
Software for streaming audiovisual and multimedia content via
the internet and global communications networks; software for
streaming audiovisual and multimedia content to mobile digital
electronic devices; software for searching, organizing, and
recommending multimedia content; software development tools
for creating software and mobile applications; computer
software; computer programs; downloadable computer software
applications; downloadable mobile applications; video game
software; computer game software; interactive video game
programs; computer game cartridges and discs; electronic
game programs and software; electronic game software for
mobile telephones, tablets, personal computers, and handheld
electronic devices; virtual reality and augmented reality game
hardware and software; downloadable motion pictures and
;television shows provided via a video-on-demand service
downloadable graphics featuring sets of digital images and
icons for use on computers, tablets, and mobile phones; CDs
;and DVDs; downloadable motion pictures and television shows
;audiobooks; downloadable ringtones and sound recordings
audio and visual recordings; musical recordings; apparatus for
;recording, transmission or reproduction of sound or images
downloadable audio and video recordings featuring music,
music performances, and music videos; downloadable
podcasts; encoded electronic chip cards; magnetically encoded
gift cards; electronic publications; remote controls; television
set-top boxes; televisions; cell phone accessories; digital media
streaming devices; smart watches; protective covers and cases
for electronic devices, namely, computers, tablet computers,
mobile phones, digital cameras, digital media players, electronic
book readers, video game consoles, and personal digital
assistants; eyeglasses; sunglasses; eyeglass and sunglass
cases.
Claiming Colors Red as per the specimen filed at the
Trademark Office
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
Trademark
172100
Class
9

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
172100

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شنتشن تيليكون تكنولوجي سي او 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

SHENZHEN TELECONN
TECHNOLOGY CO ,LTD

مبنى ايه , 41مكتب سي , 301المنطفه الخامسه من الحديقه
الصناغيه ھوايده كوي قانغ,بلدة فويونغ ,حي باو ان مدينة
شينشن ,الصين
بيانات للملكية الفكرية ص.ب  11191 -910580بناية رقم
 ،8حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
172256

07/07/2020

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة كمبيوتر ،أجھزة ملحقة بالكمبيوتر ،أجھزة كمبيوتر محمولة ،أجھزة كمبيوتر لوحية،
محطات طرفية تفاعلية مزودة بشاشة لمس ،ساعات ذكية )معالجة البيانات( ،أجھزة كمبيوتر
شخصية ،أجھزة كمبيوتر جيبية ،أجھزة مالحة ،أجھزة ھاتف فيديوية ،ھواتف ذكية ،ھواتف
نقالة ،ھواتف ذكية تثبت على المعصم ،ھواتف ذكية على شكل ساعة يد ،إطارات صور
رقمية ،أجھزة تعلم ،أجھزة تلفزيون ،سماعات أذن ،أسالك ،وحدات إمداد طاقة لألجھزة
النقالة )بطاريات قابلة إلعادة الشحن(.

9

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 41A Building , 301C Room the 5th district
of Huaide cuigang industrial park, Fu
yong town, Bao an district, Shen zhen
city, China
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
172256
Class
9

Goods/Services
Computer, Computer peripherals, Laptop, Tablet, Interactive
touch screen terminal, Smart Watch (Data Processing), Personal
computer, Pocket PC, Navigation, Videophone, Smartphone,
Mobile phone, Wrist-mounted smart phone, Watch smart phone,
Digital photo frame, Learning machine, Television, Earphone,
Wire, Mobile power (rechargeable battery).
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Date of

16/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bugatti International S.A.
Nationality
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 412F route d’Esch, 1030 Luxembourg,
Luxembourg

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; power
cables, chargers, battery chargers, portable chargers, charging
docks, battery cases, cases adapted for battery chargers;
headphones, in-ear headphones, cases for headphones, adapter
cables for headphones, ear pads for headphones, two-way
plugs for headphones, headphone stands; loudspeakers,
loudspeaker stands, loudspeaker systems, loudspeaker cables,
racks for loudspeakers, cases for loudspeakers, loudspeakers
with built in amplifiers; soundbars, hi-fi sound systems, audio
amplifiers, audio cable; audio apparatus; parts and fittings for
audio apparatus; audio players, audio devices and radio
receivers, racks adapted to house audio apparatus

:تاريخ ايداع الطلب

.ايه. بوغاتي انترناشونال اس
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

 لوكسيمبورغ، لوكسيمبورغ1030 ، اف روت ديش412

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172228
Class
9

16/07/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
9

الصنف

172228

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجھزة واألدوات العلمية وللبحث والمالحة والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائية
 وإرسال االشارات والتتبع واالختبار،والمقاطع السمعية البصرية والبصرية والوزن القياس
والفحص وأجھزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ أجھزة ومعدّات توصيل وتشغيل ولتحويل وتجميع
وتنظيم أو التحكم بتوزيع أو استخدام الكھرباء؛ أجھزة وأدوات تسجيل وإرسال ونسخ أو
معالجة الصوت أو الصور أو البيانات؛ الوسائط المسجلة والقابلة للتحميل وبرمجيات
الحاسوب ووسائط التسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ وآليات األجھزة التي
تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة؛ أجھزة الحاسوب واألجھزة
الملحقة بالحواسيب؛ بذالت الغوص وأقنعة للغواصين وسدادات أذن للغواصين ومشابك اآلنف
للغواصين والسباحين وقفازات للغواصين وأجھزة تنفس للسباحة تحت الماء؛ أجھزة إطفاء
الحرائق؛ أسالك كھرباء والشواحن وشواحن البطاريات وأجھزة الشحن المحمولة ومنصات
الشحن وحافظات البطاريات والحافظات المعدة لشحن البطاريات؛ سماعات الرأس و سماعات
األذن الداخلية وعلب سماعات الرأس وكابالت المحول لسماعات الرأس وسدادات األذنين
لسماعات الرأس ومقابس ثنائية االتجاه لسماعات الرأس وحماالت سماعات الرأس؛
والسماعات وحماالت مكبرات الصوت وأنظمة مكبرات الصوت وكابالت مكبرات الصوت
ورفوف لمكبرات الصوت والحافظات لمكبرات الصوت ومكبرات الصوت مع مضخمات
الصوت المدمجة؛ مكبرات الصوت وأنظمة الصوت عالية الوضوح ومضخمات الصوت
وكوابل الصوت؛ أجھزة الصوت؛ القطع والتجھيزات ألجھزة الصوت؛ مشغالت الصوت
واألجھزة الصوتية ومستقبالت الراديو ورفوف معدة الحتواء أجھزة الصوت
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Date of

26/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONICS CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 6, YUNPU SI ROAD, HUANGPU
DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172264
Class
9

Goods/Services
computer whiteboard software; interactive touch screen
terminals; electronic interactive whiteboards; computer screen
saver software, recorded or downloadable; computer software
platforms, recorded or downloadable; computer software,
recorded; computers; computer software applications,
downloadable; electronic memory devices; electronic labels;
magnetically encoded payment cards; data processing
apparatus; central processing units [CPU]; computer peripheral
devices; touch screen pens; electronic pens [visual display
units]; facial recognition software; punched card machines for
offices; scales; measures; display boards; Global Positioning
System [GPS] apparatus; loudspeakers; artificial intelligence
and machine learning software; camcorders; headphones;
microphones; cameras [photography]; Multimedia projector;
optical lamps; teaching apparatus and instruments; telescopes;
wires electric; fluorescent screens; heat regulating apparatus;
electrolysers; fire extinguishers; radiological apparatus for
industrial purposes; protection devices for personal use against
accidents; alarms; eyeglasses; batteries, electric; slides
[photography]; remotely deployable spike strips used to stop
cars by puncturing tires

26/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.جوانجزھو شيوان الكترونيكس كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 جوانجزھو، ھوانجبو ديستريكت، يونجبو سي رود،6 نمبر
 الصين، جوانجدونج بروفينس،سيتي

9

258 11814 -142025 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
172264

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برامج الكمبيوتر السبورة )الوحية(؛ طرفيات شاشة التفاعلية تعمل باللمس؛ السبورات
)الواح( تفاعلية إلكترونية؛ برمجيات انقاد شاشة الكمبيوتر مسجلة أو قابلة للتحميل؛ منصات
برميجات الكمبيوتر مسجلة أو قابلة للتحميل؛ برمجيات الكمبيوتر المسجلة؛ أجھزة الكمبيوتر؛
تطبيقات برامج الحاسوب قابلة للتحميل؛ أجھزة الذاكرة اإللكترونية؛ الملصقات اإللكترونية؛
[؛CPU] بطاقات دفع مشفرة مغناطيسيا؛ أجھزة معالجة البيانات؛ وحدات المعالجة المركزية
أجھزة الكمبيوتر الطرفية؛ أقالم شاشة تعمل باللمس؛ األقالم اإللكترونية ]وحدات العرض
المرئي[؛ برنامج التعرف على الوجه؛ آالت البطاقات المثقبة للمكاتب؛ موازيين؛ مقاييس؛
[؛ مكبرات الصوت؛ برامج الذكاءGPS] لوحات العرض؛ جھاز نظام تحديد المواقع العالمي
االصطناعي والتعلم اآللي؛ كاميرات الفيديو؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ الكاميرات
]التصوير الفوتوغرافي[؛ جھاز عرض الوسائط المتعددة؛ مصابيح بصرية؛ أجھزة وأدوات
التعليم؛ التلسكوبات؛ األسالك الكھربائية؛ شاشات الفلورسنت؛ اجھزة تنظيم الحرارة؛ أجھزة
تحليل كھربائي؛ طفايات الحريق؛ أجھزة األشعة لألغراض الصناعية؛ أجھزة الحماية
لالستخدام الشخصي ضد الحوادث؛ اجھزة إنذار؛ النظارات؛ بطاريات كھربائية؛ شرائح
]التصوير الفوتوغرافي[؛ شرائط سبايك )مسمار( قابلة للنشر عن بعد تستخدم إليقاف
السيارات بواسطة ثقب اإلطارات
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Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PUMA SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Puma Way 1, 91074, Herzogenaurach,
Germany

Goods/Services
Glasses, sunglasses; containers for glasses and sunglasses;
contact lenses; spectacle chains; mobile phones; smart
phones; connecting apparatus and chargers for mobile and
handheld mobile digital devices; parts and fittings for mobile
phones included in class 09; covers, cases and bags adapted
for mobile phones, tablet computers and laptops; chargers;
USB chargers; headphones; stereo headphones; in-ear
headphones; stereo boxes; loudspeakers; wearable watches
and wearable communications devices in the form of
wristwatches; smart watches; clothing for protection against
accidents, including footwear; clothing especially made for
rescue purpose, face-protection shields, protective eyewear and
masks; helmets, including protective helmets for motorists and
cyclists as well as protective helmets for sports; computer
games; video games; computer video game software;
downloadable computer games and software for playing video
games.

:تاريخ ايداع الطلب

بوما اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ھيرتسوجناوراخ،91074 ،1 بوما واي

Applicant for
Correspondence
Trademark

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172259
Class
9

16/08/2020

 شارع258 11814 -142025 ب.نادر جميل قمصية ص
 عمان،الملك عبدﷲ الثاني
9

الصنف

172259

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النظارات والنظارات الشمسية؛ أوعية للنظارات والنظارات الشمسية؛ العدسات الالصقة؛
سالسل النظارات؛ الھواتف المحمولة؛ الھواتف الذكية؛ اجھزة توصيل وشواحن ألجھزة
الھواتف المحمولة واألجھزة الرقمية المحمولة باليد؛ أجزاء وتجھيزات للھواتف المحمولة
؛ أغطية وعلب وحقائب مكيفة للھواتف المحمولة؛ أجھزة الكمبيوتر09 المدرجة في الفئة
 ؛ سماعات الرأس؛ سماعاتUSB اللوحية وأجھزة الكمبيوتر المحمولة؛ شواحن؛ شواحن
ستيريو؛ سماعات في األذن؛ صناديق ستيريو؛ مكبرات الصوت؛ الساعات التي يمكن ارتداؤھا
وأجھزة االتصاالت التي يمكن ارتداؤھا على شكل ساعات يد؛ الساعات الذكية؛ مالبس
، بما في ذلك البسة القدم؛ المالبس المصنوعة خصيصًا ألغراض اإلنقاذ،للحماية من الحوادث
 بما في ذلك الخوذات الواقية، والنظارات واألقنعة الواقية؛ الخوذات،دروع حماية الوجه
لسائقي السيارات وراكبي الدراجات وكذلك الخوذات الواقية للرياضة؛ ألعاب الكمبيوتر؛ العاب
الفيديو؛ برامج ألعاب فيديو الكمبيوتر؛ ألعاب وبرامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لممارسة ألعاب
.الفيديو
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Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PUMA SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Puma Way 1, 91074, Herzogenaurach,
Germany

Goods/Services
Glasses, sunglasses; containers for glasses and sunglasses;
contact lenses; spectacle chains; mobile phones; smart
phones; connecting apparatus and chargers for mobile and
handheld mobile digital devices; parts and fittings for mobile
phones included in class 09; covers, cases and bags adapted
for mobile phones, tablet computers and laptops; chargers;
USB chargers; headphones; stereo headphones; in-ear
headphones; stereo boxes; loudspeakers; wearable watches
and wearable communications devices in the form of
wristwatches; smart watches; clothing for protection against
accidents, including footwear; clothing especially made for
rescue purpose, face-protection shields, protective eyewear and
masks; helmets, including protective helmets for motorists and
cyclists as well as protective helmets for sports; computer
games; video games; computer video game software;
downloadable computer games and software for playing video
games.

:تاريخ ايداع الطلب

بوما اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ھيرتسوجناوراخ،91074 ،1 بوما واي

Applicant for
Correspondence
Trademark

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172260
Class
9

16/08/2020

 شارع258 11814 -142025 ب.نادر جميل قمصية ص
 عمان،الملك عبدﷲ الثاني
9

الصنف

172260

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النظارات والنظارات الشمسية؛ أوعية للنظارات والنظارات الشمسية؛ العدسات الالصقة؛
سالسل النظارات؛ الھواتف المحمولة؛ الھواتف الذكية؛ اجھزة توصيل وشواحن ألجھزة
الھواتف المحمولة واألجھزة الرقمية المحمولة باليد؛ أجزاء وتجھيزات للھواتف المحمولة
؛ أغطية وعلب وحقائب مكيفة للھواتف المحمولة؛ أجھزة الكمبيوتر09 المدرجة في الفئة
 ؛ سماعات الرأس؛ سماعاتUSB اللوحية وأجھزة الكمبيوتر المحمولة؛ شواحن؛ شواحن
ستيريو؛ سماعات في األذن؛ صناديق ستيريو؛ مكبرات الصوت؛ الساعات التي يمكن ارتداؤھا
وأجھزة االتصاالت التي يمكن ارتداؤھا على شكل ساعات يد؛ الساعات الذكية؛ مالبس
، بما في ذلك البسة القدم؛ المالبس المصنوعة خصيصًا ألغراض اإلنقاذ،للحماية من الحوادث
 بما في ذلك الخوذات الواقية، والنظارات واألقنعة الواقية؛ الخوذات،دروع حماية الوجه
لسائقي السيارات وراكبي الدراجات وكذلك الخوذات الواقية للرياضة؛ ألعاب الكمبيوتر؛ العاب
الفيديو؛ برامج ألعاب فيديو الكمبيوتر؛ ألعاب وبرامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لممارسة ألعاب
.الفيديو

110

Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
PUMA SE
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Puma Way 1, 91074, Herzogenaurach,
Germany

Goods/Services
Glasses, sunglasses; containers for glasses and sunglasses;
contact lenses; spectacle chains; mobile phones; smart
phones; connecting apparatus and chargers for mobile and
handheld mobile digital devices; parts and fittings for mobile
phones included in class 09; covers, cases and bags adapted
for mobile phones, tablet computers and laptops; chargers;
USB chargers; headphones; stereo headphones; in-ear
headphones; stereo boxes; loudspeakers; wearable watches
and wearable communications devices in the form of
wristwatches; smart watches; clothing for protection against
accidents, including footwear; clothing especially made for
rescue purpose, face-protection shields, protective eyewear and
masks; helmets, including protective helmets for motorists and
cyclists as well as protective helmets for sports; computer
games; video games; computer video game software;
downloadable computer games and software for playing video
games.

:تاريخ ايداع الطلب

بوما اس اي
المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ھيرتسوجناوراخ،91074 ،1 بوما واي

Applicant for
Correspondence
Trademark

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172262
Class
9

16/08/2020

 شارع258 11814 -142025 ب.نادر جميل قمصية ص
 عمان،الملك عبدﷲ الثاني
9

الصنف

172262

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النظارات والنظارات الشمسية؛ أوعية للنظارات والنظارات الشمسية؛ العدسات الالصقة؛
سالسل النظارات؛ الھواتف المحمولة؛ الھواتف الذكية؛ اجھزة توصيل وشواحن ألجھزة
الھواتف المحمولة واألجھزة الرقمية المحمولة باليد؛ أجزاء وتجھيزات للھواتف المحمولة
؛ أغطية وعلب وحقائب مكيفة للھواتف المحمولة؛ أجھزة الكمبيوتر09 المدرجة في الفئة
 ؛ سماعات الرأس؛ سماعاتUSB اللوحية وأجھزة الكمبيوتر المحمولة؛ شواحن؛ شواحن
ستيريو؛ سماعات في األذن؛ صناديق ستيريو؛ مكبرات الصوت؛ الساعات التي يمكن ارتداؤھا
وأجھزة االتصاالت التي يمكن ارتداؤھا على شكل ساعات يد؛ الساعات الذكية؛ مالبس
، بما في ذلك البسة القدم؛ المالبس المصنوعة خصيصًا ألغراض اإلنقاذ،للحماية من الحوادث
 بما في ذلك الخوذات الواقية، والنظارات واألقنعة الواقية؛ الخوذات،دروع حماية الوجه
لسائقي السيارات وراكبي الدراجات وكذلك الخوذات الواقية للرياضة؛ ألعاب الكمبيوتر؛ العاب
الفيديو؛ برامج ألعاب فيديو الكمبيوتر؛ ألعاب وبرامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لممارسة ألعاب
.الفيديو
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تاريخ ايداع الطلب:

08/10/2020

اسم طالب التسجيل:

المورينجا للتسويق والتجارة االلكترونية

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

االردن
ذ.م.م
عمان شارع مكة المكرمة  ،ص.ب11821 ,3809:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 -3809عمان شارع مكة المكرمة

رقم العالمة التجارية

172328

اعالن الجريدة الرسمية

08/10/2020

Date of

Name Applicant:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيقات برمجيات الحاسوب ،القابلة للتحميل تطبيقات ھواتف ذكيه قابله للتحميل لغايات
الترفيه ويحتوي ع اسئله والعاب للمستخدمين

moringa for marketing and
E-commerce
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman makka st., P.O.Box: 3809, 11821

9

Applicant for
P.O.Box 3809 -11821 amman makka st.
Correspondence
Trademark
172328
Class
9

Goods/Services
computer software applications, downloadable Downloadable
mobile application for entertainment and contains quistion and
games for users
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تاريخ ايداع الطلب:

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:

نوفا بيوميديكال كوربوريشن.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nova Biomedical
Corporation.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 Prospect Street, Waltham,
MASSACHUSETTS, 02454, USA.

 200بروسبكت ستريت ،والثام ،ماساشوستس،02454 ،
الواليات المتحدة االمريكية.
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 11184 -841153
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 59
الطابق االرضي
172067

06/05/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

10

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أدوات طبية ،أجھزة االستشعار الطبية التشخيصية ،شرائط االختبار وأدوات القياس الطبية في
مجال فحص الدم والسائل الخاللي بخاليا الجسم وادوات القياس الطبية المستخدمة تحت
الجلد.

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172067
Class
10

Trademark

Goods/Services
Medical instrument; medical diagnostic biosensors, test strips
in the field of testing blood and interstitial fluid for use with
meters and subcutaneous continuous measurement devices.
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Date of

11/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Riyad Mousa Mohammad
Hijazi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman Ibn Zareeq Street , Sport ,
P.O.Box: 960377, 11196
Applicant for
P.O.Box 960377 -11196 Amman Ibn
Correspondence
Zareeq Street , Sport
Trademark
172075
Class
10

Goods/Services
Surgical face mask , surgical gowns , surgical head and cover
shoes , surgical covers and draqes

11/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

رياض موسى محمد حجازي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

،  المدينة الرياضية شارع ابن زريق/عمان
11196 ,960377:ب.ص
 المدينة الرياضية شارع/ عمان11196 -960377 ب.ص
ابن زريق
10
الصنف
172075

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اغطية و شراشف طبية,  غطاء راس و حذاء طبي,  مراييل طبية, كمامات طبية
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Date of

16/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
BIOSAF IN S.R.L.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Cagliari 32/44, 20060 TREZZANO
ROSA (MI), Italy

Goods/Services
Dental apparatus and instruments; orthodontic apparatus;
orthodontic brackets [braces] for use in straightening teeth;
teeth aligners; apparatus for use in the repair of teeth; dental
articulators; teeth regulating [bracing] devices; teeth protectors
for dental purposes; dental onlays; prosthetic instruments for
dental purposes; orthodontic rubber bands; orthodontic
instruments; dental implants; implants [prosthesis] for dental
surgery; dental bridges; pins for artificial teeth; dental crowns;
artificial teeth; dental prostheses; medical implants made of
artificial materials; medical apparatus and instruments; surgical
apparatus and instruments; veterinary apparatus and
instruments; suture materials.

:تاريخ ايداع الطلب

.ال.ار.بايوساف ان اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 إيطاليا،( تريزانو روزا )ام اي20060 ،44/32 فيا كاغلياري

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
172309
Class
10

16/06/2020

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 ب. ص، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن11192  عمان921100
10

الصنف

172309

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أقواس ]تقويم[ لالستخدام في مقومات، أجھزة تقويم األسنان،أجھزة وأدوات طب األسنان
، مفاصل األسنان، أجھزة لالستخدام في إصالح األسنان، تقويم األسنان،)محاذاة( األسنان
، مرصعات األسنان، واقيات األسنان ألغراض طب األسنان،أجھزة تنظيم ]تقويم[ األسنان
 أدوات، األربطة المطاطية لتقويم األسنان،أدوات األطراف الصناعية ألغراض طب األسنان
 مزدرعات )زرعات( ]أطراف صناعية[ لجراحة، مزدرعات )زرعات(األسنان،تقويم األسنان
( تيجان )الطرف العلوي للسن، دبابيس لألسنان االصطناعية، جسور األسنان،األسنان
 مزدرعات )زرعات( طبية، األطراف االصطناعية لألسنان، األسنان االصطناعية،األسنان
، األجھزة واألدوات الجراحية، األجھزة واألدوات الطبية،مصنوعة من مواد اصطناعية
. مواد خياطة أو تقطيب الجروح،األجھزة واألدوات البيطرية
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172083
Class
10

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
172083

Goods/Services
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments for
the analysis of body fluids; medical devices for obtaining blood
samples; medical cassettes containing reagents for dispensing of
reagents for medical diagnostic purposes; medical instruments, namely,
inhalators for the treatment of pulmonary hypertension, sold empty;
medical devices, namely, intrauterine devices; medical instruments,
namely, a self-contained reconstitution set for the reconstitution and
subsequent injection of pharmaceutical compounds; medical devices
for delivering measured amounts of solutions into the bloodstream over
time; medical devices for use in diagnostic or therapeutic procedures,
namely, radiological imaging and interventional treatments; disposable
fluid path medical tubing for administration of fluids to a patient;
syringes for medical purposes and for injections; computer controlled
automatic injection system or automatic infusion system for injecting
medical fluids during the process of diagnosis or treatment of a
condition in an individual; medical fluid delivery systems consisting of
injectors, syringes and disposable fluid path tubing; probes for medical
purposes; patient monitoring devices for use with magnetic resonance
imaging apparatus, namely, vital signs monitors; medical devices,
namely, anatomical positioning devices systems in the nature of
medical devices for use in immobilizing internal organs, particularly the
prostate, during medical procedures for use with magnetic resonance
imaging (MRI); medical devices, namely, coils and interface devices in
the nature of anatomically conformable surface coils for use with
magnetic resonance imaging (MRI) systems; extravasation detection
system for medical purposes comprised primarily of patient monitoring
sensors, scan room and control room modules and sensor interface
patches; orthopedic articles, namely, insoles, inserts for footwear, arch
supports for footwear; orthotics for the foot; orthotic knee supports;
arch inserts, namely, orthotic inserts for footwear; orthopedic and
mobility aids, namely, Orthopedic implants; Orthopedic soles;
Orthopedic footwear; Insoles for orthopedic footwear; Shoe pads for
orthopedic use; Orthopedic support bandages; Orthopedic insoles;
Inserts for shoes orthopaedic; Orthotic footwear; Orthotic insoles;
Orthotic inserts for footwear; Arch supports for footwear; Foot
bandages supportive; Toe inserts for footwear orthopaedic; Foot
massagers; Foot massage apparatus; extravasation detection system
for monitoring the injection of medical fluids; computer hardware and
software used for diabetes monitoring and management; medical and
veterinary apparatus and instruments, namely, injection systems
featuring a vial filled with medicines containing beta-interferon and an
adapter with a gauge needle attached for the application of such
medicines.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجھزة،أجھزة ومعدات جراحية وطب األسنان وبيطرية لتحليل سوائل الجسم
 شرائط طبية تحتوي على كواشف لتوزيع،طبية للحصول على عينات الدم
 أدوات طبية تحديدا أجھزة استنشاق لعالج،الكواشف ألغراض التشخيص الطبي
 أجھزة طبية تحديدا الوسائل الرحمية لمنع،ارتفاع الضغط الرئوي تباع فارغة
 معدات طبية تحديدا مجموعة إعادة بناء مستقلة ذاتيا إلعادة البناء،الحمل
 أجھزة طبية لتوصيل كميات مقاسة من،والحقن التتابعي لمركبات صيدالنية
 أجھزة طبية لالستخدام في طرق،المحاليل إلى داخل تيار الدم مع مرور الوقت
 أنابيب طبية،تشخيصية أو عالجية تحديدا التصوير باألشعة والعالجات التدخلية
 سرنجات،لتمرير الموائع لالستخدام مرة واحدة إلعطاء موائع إلى مريض
 نظام حقن آلي محكوم بالحاسوب أو نظام تسريب آلي،ألغراض طبية وللحقن
،لحقن موائع طبية أثناء عملية التشخيص أو عالج اضطراب في أحد األشخاص
نظم توصيل موائع طبية تتكون من حاقنات وسرنجات وأنابيب تمرير موائع
 أجھزة مراقبة المريض لالستخدام، مسابير ألغراض طبية،لالستخدام مرة واحدة
 أجھزة طبية،مع أجھزة التصوير المغناطيسي تحديدا مراقبات اإلشارات الحيوية
تحديدا نظم أجھزة تحديد مواضع تشريحية في ھيئة أجھزة طبية لالستخدام في
عدم تحريك األعضاء الداخلية وبشكل محدد البروستاتا وأثناء اإلجراءات الطبية
 أجھزة طبية تحديدا ملفات،(MRI) لالستخدام مع التصوير بالرنين المغناطيسي
وأجھزة ربط في ھيئة ملفات سطح متوافقة تشريحيا لالستخدام مع نظم التصوير
 نظام الكشف عن التسرب ألغراض طبية يتكون،(MRI) بالرنين المغناطيسي
بشكل أساسي من مستشعرات مراقبة المريض ووحدات غرفة مسح وغرفة تحكم
 أدوات تقويم العظام تحديدا نعال داخلية وأدوات للباس،وتصليحات المستشعر
، دعامات ركبة تقويمية، تقويميات للقدم،القدم ودعامات التقوس للباس القدم
 وسائل تقويم العظام ووسائل،أدوات التقوس تحديدا أدوات تقويمية للباس القدم
 لباس قدم، نعال تقويم العظام،المساعدة على الحركة تحديدا أدوات تقويم العظام
 وسائد األحذية لالستخدام، نعال داخلية للباس القدم لتقويم العظام،لتقويم العظام
 أدوات، نعال داخلية لتقويم العظام، ضمادات دعم لتقويم العظام،في تقويم العظام
 أدوات تقويمية، نعال داخلية تقويمية، لباس قدم تقويمي،ألحذية تقويم العظام
 أدوات أصابع، ضمادات داعمة للقدم، دعامات تقوس للباس القدم،للباس القدم
 نظام، أجھزة تدليك القدمين، مدلكات القدمين،القدمين للباس القدم لتقويم العظام
 مكونات وبرمجيات حاسوبية،الكشف عن التسرب لمراقبة حقن الموائع الطبية
 أجھزة ومعدات طبية وبيطرية تحديدا،مستخدمة لمراقبة وإدارة مرض السكري
إنترفيرون ومھايئ لديه-نظم حقن لديھا قنينة مملوءة بعقاقير تحتوي على بيتا
.إبرة بمقياس ملحقة لوضع ھذه العقاقير
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172089
Class
10

Goods/Services
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments for the analysis of body fluids; medical devices for
obtaining blood samples; medical cassettes containing
reagents for dispensing of reagents for medical diagnostic
purposes; medical instruments, namely, inhalators for the
treatment of pulmonary hypertension, sold empty; medical
devices, namely, intrauterine devices; medical instruments,
namely, a self-contained reconstitution set for the reconstitution
and subsequent injection of pharmaceutical compounds;
medical devices for delivering measured amounts of solutions
into the bloodstream over time; medical devices for use in
diagnostic or therapeutic procedures, namely, radiological
imaging and interventional treatments; disposable fluid path
medical tubing for administration of fluids to a patient; syringes
for medical purposes and for injections; computer controlled
automatic injection system or automatic infusion system for
injecting medical fluids during the process of diagnosis or
treatment of a condition in an individual; medical fluid delivery
systems consisting of injectors, syringes and disposable fluid
path tubing; probes for medical purposes; patient monitoring
devices for use with magnetic resonance imaging apparatus,
namely, vital signs monitors; medical devices, namely,
anatomical positioning devices systems in the nature of medical
devices for use in immobilizing internal organs, particularly the
prostate, during medical procedures for use with magnetic
resonance imaging (MRI); medical devices, namely, coils and
interface devices in the nature of anatomically conformable
surface coils for use with magnetic resonance imaging (MRI)
systems; extravasation detection system for medical purposes
comprised primarily of patient monitoring sensors, scan room
and control room modules and sensor interface patches;
orthopedic articles, namely, insoles, inserts for footwear, arch
supports for footwear; orthotics for the foot; orthotic knee
supports; arch inserts, namely, orthotic inserts for footwear;
orthopedic and mobility aids, namely, Orthopedic implants;
Orthopedic soles; Orthopedic footwear; Insoles for orthopedic
footwear; Shoe pads for orthopedic use; Orthopedic support
bandages; Orthopedic insoles; Inserts for shoes orthopaedic;
Orthotic footwear; Orthotic insoles; Orthotic inserts for
footwear; Arch supports for footwear; Foot bandages
supportive; Toe inserts for footwear orthopaedic; Foot
massagers; Foot massage apparatus; extravasation detection
system for monitoring the injection of medical fluids; computer
hardware and software used for diabetes monitoring and
management; medical and veterinary apparatus and
instruments, namely, injection systems featuring a vial filled
with medicines containing beta-interferon and an adapter with a
gauge needle attached for the application of such medicines.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
172089

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجھزة طبية للحصول،أجھزة ومعدات جراحية وطب األسنان وبيطرية لتحليل سوائل الجسم
 شرائط طبية تحتوي على كواشف لتوزيع الكواشف ألغراض التشخيص،على عينات الدم
 أجھزة، أدوات طبية تحديدا أجھزة استنشاق لعالج ارتفاع الضغط الرئوي تباع فارغة،الطبي
 معدات طبية تحديدا مجموعة إعادة بناء مستقلة،طبية تحديدا الوسائل الرحمية لمنع الحمل
 أجھزة طبية لتوصيل كميات مقاسة من،ذاتيا إلعادة البناء والحقن التتابعي لمركبات صيدالنية
 أجھزة طبية لالستخدام في طرق تشخيصية أو،المحاليل إلى داخل تيار الدم مع مرور الوقت
 أنابيب طبية لتمرير الموائع لالستخدام،عالجية تحديدا التصوير باألشعة والعالجات التدخلية
 نظام حقن آلي، سرنجات ألغراض طبية وللحقن،مرة واحدة إلعطاء موائع إلى مريض
محكوم بالحاسوب أو نظام تسريب آلي لحقن موائع طبية أثناء عملية التشخيص أو عالج
 نظم توصيل موائع طبية تتكون من حاقنات وسرنجات وأنابيب،اضطراب في أحد األشخاص
 أجھزة مراقبة المريض، مسابير ألغراض طبية،تمرير موائع لالستخدام مرة واحدة
 أجھزة طبية،لالستخدام مع أجھزة التصوير المغناطيسي تحديدا مراقبات اإلشارات الحيوية
تحديدا نظم أجھزة تحديد مواضع تشريحية في ھيئة أجھزة طبية لالستخدام في عدم تحريك
األعضاء الداخلية وبشكل محدد البروستاتا وأثناء اإلجراءات الطبية لالستخدام مع التصوير
 أجھزة طبية تحديدا ملفات وأجھزة ربط في ھيئة ملفات سطح،(MRI) بالرنين المغناطيسي
 نظام الكشف عن،(MRI) متوافقة تشريحيا لالستخدام مع نظم التصوير بالرنين المغناطيسي
التسرب ألغراض طبية يتكون بشكل أساسي من مستشعرات مراقبة المريض ووحدات غرفة
 أدوات تقويم العظام تحديدا نعال داخلية وأدوات،مسح وغرفة تحكم وتصليحات المستشعر
 أدوات، دعامات ركبة تقويمية، تقويميات للقدم،للباس القدم ودعامات التقوس للباس القدم
 وسائل تقويم العظام ووسائل المساعدة على،التقوس تحديدا أدوات تقويمية للباس القدم
 نعال داخلية، لباس قدم لتقويم العظام، نعال تقويم العظام،الحركة تحديدا أدوات تقويم العظام
 ضمادات دعم لتقويم، وسائد األحذية لالستخدام في تقويم العظام،للباس القدم لتقويم العظام
 نعال، لباس قدم تقويمي، أدوات ألحذية تقويم العظام، نعال داخلية لتقويم العظام،العظام
 ضمادات داعمة، دعامات تقوس للباس القدم، أدوات تقويمية للباس القدم،داخلية تقويمية
 أجھزة تدليك، مدلكات القدمين، أدوات أصابع القدمين للباس القدم لتقويم العظام،للقدم
 مكونات وبرمجيات حاسوبية، نظام الكشف عن التسرب لمراقبة حقن الموائع الطبية،القدمين
 أجھزة ومعدات طبية وبيطرية تحديدا نظم حقن،مستخدمة لمراقبة وإدارة مرض السكري
إنترفيرون ومھايئ لديه إبرة بمقياس ملحقة-لديھا قنينة مملوءة بعقاقير تحتوي على بيتا
.لوضع ھذه العقاقير
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bayer Aktiengesellschaft
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
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
172316
Class
10

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن11192  عمان921100
10

Goods/Services
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments for
the analysis of body fluids; medical devices for obtaining blood
samples; medical cassettes containing reagents for dispensing of
reagents for medical diagnostic purposes; medical instruments,
namely, inhalators for the treatment of pulmonary hypertension, sold
empty; medical devices, namely, intrauterine devices; medical
instruments, namely, a self-contained reconstitution set for the
reconstitution and subsequent injection of pharmaceutical
compounds; medical devices for delivering measured amounts of
solutions into the bloodstream over time; medical devices for use in
diagnostic or therapeutic procedures, namely, radiological imaging
and interventional treatments; disposable fluid path medical tubing for
administration of fluids to a patient; syringes for medical purposes and
for injections; computer controlled automatic injection system or
automatic infusion system for injecting medical fluids during the
process of diagnosis or treatment of a condition in an individual;
medical fluid delivery systems consisting of injectors, syringes and
disposable fluid path tubing; probes for medical purposes; patient
monitoring devices for use with magnetic resonance imaging
apparatus, namely, vital signs monitors; medical devices, namely,
anatomical positioning devices systems in the nature of medical
devices for use in immobilizing internal organs, particularly the
prostate, during medical procedures for use with magnetic resonance
imaging (MRI); medical devices, namely, coils and interface devices in
the nature of anatomically conformable surface coils for use with
magnetic resonance imaging (MRI) systems; extravasation detection
system for medical purposes comprised primarily of patient
monitoring sensors, scan room and control room modules and sensor
interface patches; orthopedic articles, namely, insoles, inserts for
footwear, arch supports for footwear; orthotics for the foot; orthotic
knee supports; arch inserts, namely, orthotic inserts for footwear;
orthopedic and mobility aids, namely, Orthopedic implants; Orthopedic
soles; Orthopedic footwear; Insoles for orthopedic footwear; Shoe
pads for orthopedic use; Orthopedic support bandages; Orthopedic
insoles; Inserts for shoes orthopaedic; Orthotic footwear; Orthotic
insoles; Orthotic inserts for footwear; Arch supports for footwear; Foot
bandages supportive; Toe inserts for footwear orthopaedic; Foot
massagers; Foot massage apparatus; extravasation detection system
for monitoring the injection of medical fluids; computer hardware and
software used for diabetes monitoring and management; medical and
veterinary apparatus and instruments, namely, injection systems
featuring a vial filled with medicines containing beta-interferon and an
adapter with a gauge needle attached for the application of such
medicines.
The registration of this trademark should be in blue, green and black
colors according to the print filed with the application.

الصنف

172316

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجھزة طبية،أجھزة ومعدات جراحية وطب األسنان وبيطرية لتحليل سوائل الجسم
 شرائط طبية تحتوي على كواشف لتوزيع الكواشف،للحصول على عينات الدم
 أدوات طبية تحديدا أجھزة استنشاق لعالج ارتفاع،ألغراض التشخيص الطبي
، أجھزة طبية تحديدا الوسائل الرحمية لمنع الحمل،الضغط الرئوي تباع فارغة
معدات طبية تحديدا مجموعة إعادة بناء مستقلة ذاتيا إلعادة البناء والحقن التتابعي
 أجھزة طبية لتوصيل كميات مقاسة من المحاليل إلى داخل تيار،لمركبات صيدالنية
 أجھزة طبية لالستخدام في طرق تشخيصية أو عالجية تحديدا،الدم مع مرور الوقت
 أنابيب طبية لتمرير الموائع لالستخدام مرة،التصوير باألشعة والعالجات التدخلية
 نظام حقن آلي، سرنجات ألغراض طبية وللحقن،واحدة إلعطاء موائع إلى مريض
محكوم بالحاسوب أو نظام تسريب آلي لحقن موائع طبية أثناء عملية التشخيص أو
 نظم توصيل موائع طبية تتكون من حاقنات،عالج اضطراب في أحد األشخاص
، مسابير ألغراض طبية،وسرنجات وأنابيب تمرير موائع لالستخدام مرة واحدة
أجھزة مراقبة المريض لالستخدام مع أجھزة التصوير المغناطيسي تحديدا مراقبات
 أجھزة طبية تحديدا نظم أجھزة تحديد مواضع تشريحية في ھيئة،اإلشارات الحيوية
أجھزة طبية لالستخدام في عدم تحريك األعضاء الداخلية وبشكل محدد البروستاتا
،(MRI) وأثناء اإلجراءات الطبية لالستخدام مع التصوير بالرنين المغناطيسي
أجھزة طبية تحديدا ملفات وأجھزة ربط في ھيئة ملفات سطح متوافقة تشريحيا
 نظام الكشف عن،(MRI) لالستخدام مع نظم التصوير بالرنين المغناطيسي
التسرب ألغراض طبية يتكون بشكل أساسي من مستشعرات مراقبة المريض
 أدوات تقويم العظام،ووحدات غرفة مسح وغرفة تحكم وتصليحات المستشعر
 تقويميات،تحديدا نعال داخلية وأدوات للباس القدم ودعامات التقوس للباس القدم
، أدوات التقوس تحديدا أدوات تقويمية للباس القدم، دعامات ركبة تقويمية،للقدم
،وسائل تقويم العظام ووسائل المساعدة على الحركة تحديدا أدوات تقويم العظام
، نعال داخلية للباس القدم لتقويم العظام، لباس قدم لتقويم العظام،نعال تقويم العظام
 نعال، ضمادات دعم لتقويم العظام،وسائد األحذية لالستخدام في تقويم العظام
 نعال داخلية، لباس قدم تقويمي، أدوات ألحذية تقويم العظام،داخلية لتقويم العظام
 ضمادات داعمة، دعامات تقوس للباس القدم، أدوات تقويمية للباس القدم،تقويمية
 أجھزة، مدلكات القدمين، أدوات أصابع القدمين للباس القدم لتقويم العظام،للقدم
 مكونات، نظام الكشف عن التسرب لمراقبة حقن الموائع الطبية،تدليك القدمين
 أجھزة ومعدات،وبرمجيات حاسوبية مستخدمة لمراقبة وإدارة مرض السكري
-طبية وبيطرية تحديدا نظم حقن لديھا قنينة مملوءة بعقاقير تحتوي على بيتا
.إنترفيرون ومھايئ لديه إبرة بمقياس ملحقة لوضع ھذه العقاقير

ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االزرق واالخضر واالسود وذلك
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

26/07/2020

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  ،6سي اتش 1701-فريبورغ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
10
الصنف
172130

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األدوات واألجھزة الطبية والجراحية للعيون المستخدمة في جراحة العيون ،العدسات داخل
العين.

26/07/2020

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
172130
Class
10

Trademark

Goods/Services
Ophthalmic medical and surgical instruments and apparatus for
use in ophthalmic surgery; intraocular lenses.
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Date of

13/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

LA POINTIQUE
INTERNATIONAL LTD.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 825 VAN NESS AVE, STE 602, SAN
FRANCISCO, CA 94109, 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
172304
Class
10

Goods/Services
Pads (foot protection); Arch supports for footwear; Supports for
flat feet; Foot arch support belt for medical purposes; Pads
(heel balance); Orthopedic soles; Orthopedic belts; Orthopedic
articles; Orthopedic footwear; Toe separators for orthopedic
purposes; Toe band for correction of overlapping toes;
Stockings for varices; Elastic stockings for surgical purposes;
Bandages, elastic; Conforming bandages; Elastic compression
bandages for medical purposes; Orthopaedic bandages;
Orthopaedic support bandages; Elasticated bandages for
supportive use; Elastic and support bandages for preventing
injury; Orthopaedic supports for back; Cervical collars; Chest
supports for medical use; Waist supports for medical use; Ankle
supports for medical use; Wrist supports for medical use;
Finger supports for medical use; Foot supports for medical use;
Knee supports for medical use; Elbow supports for medical use;
Shoulder supports for medical use; Medical apparatus and
instruments.

13/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

.ال بوينتيك انترناشيونال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، سان فرانسيسكو،602  اس تي اي، فان نيس ايه في اي825
 الواليات المتحدة االمريكية،94109 سي ايه
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
172304

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 حزام، دعامات لألقدام المسطحة، دعامات قوسية أللبسة القدم،(ضبانات )حاميات القدم
 أحزمة، نعال تجبيرية،( لبادات )موازنات الكعب،دعامات قوسية للقدم لألغراض الطبية
 حزام، فاصالت أصابع القدم لغايات تقويم العظام، ألبسة قدم تجبيرية، أدوات التجبير،تجبيرية
 جوارب مطاطية ألغراض، جوارب للدوالي،)رباط( أصابع القدم لتصحيح تداخل أصابع القدم
، ضمادات ضغط مطاطية لألغراض الطبية، الضمادات المتوافقة، ضمادات مطاطية،جراحية
 الضمادات، ضمادات مطاطية لالستخدام الداعم، ضمادات دعامات تجبيرية،ضمادات تجبيرية
 دعامات، أطواق عنق، دعامات تجبيرية للظھر،المطاطية والداعمة للوقاية من اإلصابات
، دعامات الكاحل لالستخدام الطبي، دعامات الخصر لالستخدام الطبي،الصدر لالستخدام الطبي
 دعامات القدم، دعامات اإلصبع لالستخدام الطبي،دعامات المعصم لالستخدام الطبي
 دعامات، دعامات الكوع لالستخدام الطبي، دعامات الركبة لالستخدام الطبي،لالستخدام الطبي
. األجھزة واألدوات الطبية،الكتف لالستخدام الطبي

120

Date of

14/10/2020

14/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

البتراء للمستلزمات الطبيه والمخبريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11191 ,910873:ب. ص،  العبدلي- عمان

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

 عمان11191 -910873 ب.ص

عنوان التبليغ

172166

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Al-Petra Company for
Medical & Laboratory
Supplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-alabdali, P.O.Box: 910873, 11191

Applicant for
P.O.Box 910873 -11191 Amman-alabdali
Correspondence
Trademark
172166
Class
10

Goods/Services
injectors for medical purposes, cannulae, catheters, clothing
especially for operating rooms, gloves for medical purposes,
needles for medical purposes, acupuncture needles, plaster
bandages for orthopaedic purposes

10

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المالبس المخصصة لغرف, أنابيب القسطرة, إبر حقن الجسم بالسوائل,محاقن لغايات طبية
 ضمادات جبسية لغايات تجبيرية,  إبر للوخز, إبر لغايات طبية, قفازات لغايات طبية,العمليات
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Date of

27/01/2020

27/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة امتا لصناعة االدوات الكھربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11953 ,4888:ب. ص، مدينة الحسن الصناعية- اربد

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

مدينة الحسن الصناعية-  اربد11953 -4888 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ameta lesennaeet
sdeawat al kahrobaeya.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address irbid -madenat al hasan al senaeaa ,
P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 irbid -madenat al
Correspondence
hasan al senaeaa
Trademark
172245
Class
11

Goods/Services
Air cooling apparatus; beverage cooling apparatus; refrigerating
apparatus and machines; refrigerating appliances and
installations; refrigerating containers; ice- cream making
machines; ice machines and apparatus; heating and cooling
apparatus for dispensing hot and cold beverages; airconditioning apparatus; refrigerators; refrigerating chambers;
refrigerating cabinets; refrigerating display cabinets; freezers;
humidifiers; cooling appliances and installations; coils [parts of
distilling, heating or cooling installations]; cooling installations
for liquids; cooling installations for water; cooling installations
and machines.

11

الصنف

172245

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجھزة تبريد الھواء؛ اجھزة تبريد المشروبات؛ اجھزة وآالت تبريد؛ اجھزة ومنشآت تبريد؛
اوعية تبريد؛ آالت لصنع البوظة؛ آالت واجھزة لصنع الثلج؛ أجھزة تدفئة وتبريد لتوزيع
المشروبات الساخنة والباردة؛ أجھزة تكييف الھواء؛ برادات؛ حجرات تبريد؛ خزائن تبريد؛
كبائن تبريد للعرض؛ مجمدات؛ مرطبات؛ معدات ومنشات تبريد؛ ملفات ]اجزاء من معدات
للسوائل؛ منشآت تبريد للماء؛ منشآت وآالت. التقطير او التسخين او التبريد[؛ منشآت تبريد
تبريد
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Date of

10/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Hair dryers products as well as hair straighteners

:تاريخ ايداع الطلب

السحاب للتعبئه والتغليف

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

11191 ,910580:ب. ص، الھاشميه/ الزرقاء

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172076
Class
11

10/02/2020

 بناية رقم11191 -910580 ب.بيانات للملكية الفكرية ص
 شارع محمد ھليل عمان،  حي الصالحين،8
11

الصنف

172076

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.منتجات مجففات الشعر الھوائيه باالضافة الجھزة كي الشعر
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
gas igniters, oxygen concentrators for use with fuel cells used
in heating, ventilation, air conditioning, lighting, and power
systems for buildings, air purifiers, industrial furnaces,
apparatus for heating/ventilating and air conditioning, drying
machines for agriculture, heating packs bidets, faucet handles,
hydrogen-generation equipment and components, namely,
hydrogen generators, hydrogen purifiers, hydrogen purification
membranes, fuel processors, and steam reformers, lighting
apparatus for vehicles, aquarium filtration apparatus, heating
apparatus and devices for laboratory use, cooking apparatus
and installations, beverage cooling apparatus, food waste
drying apparatus, cool boxes, electric, footwarmers, electric or
non-electric, electric lighting apparatus, coils [parts of distilling,
heating or cooling installations], whirlpool-jet apparatus, heat
guns
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2019-0182768
Claim Date: 26/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كيا موتورز كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية كوريا، سيؤول، جو- سيوكو، رو- ھيوليانج،12

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172198
Class
11

12/03/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
11

الصنف

172198

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشعالت الغاز ومكثفات األكسجين لالستخدام مع خاليا الوقود المستخدمة في التدفئة والتھوية
وأجھزه تكييف الھواء واإلضاءة وأنظمة الطاقة في المباني ومنقيات الجو واألفران الصناعية
 التھوية وأجھزة تكييف الھواء وآالت التجفيف للزراعة وأنظمة التدفئة/وأجھزة التدفئة
 مولدات:ألحواض المغاسل ومقابض الصنبور ومعدات ومكونات توليد الھيدروجين وتحديدا
الھيدروجين ومنقيات الھيدروجين وأغشية تنقية للھيدروجين ومعالجات الوقود ومعالجات
البخار وأجھزة إضاءة للمركبات وأجھزة ترشيح ألحواض تربية األحياء المائية وأجھزة
التدفئة واألجھزة لالستخدام المخبري وأجھزة ومستلزمات الطبخ وأجھزة تبريد المشروبات
والصناديق الكھربائية المبردة لتجفيف بقايا الطعام ومدفئات األقدام الكھربائية أو غير
الكھربائية وأجھزة اإلضاءة الكھربائية والملفات )أجزاء من تجھيزات التقطير أو تجھيزات
التدفئة أو التبريد( وأجھزة الدوامات المائية ومسدسات الحرارة

KP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
0182768-2019-40 :رقم االدعاء
2019/11/26 :تاريخ االدعاء
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Date of

01/06/2020

Applicant Name:

Qingdao Haishang Zhicai
Management Consulting
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Haier Industrial Park, No.1 Haier Road,
Laoshan District, Qingdao City, Shandong
Province, China

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.كينجداو ھايشھانج زھيشيا مانيجمنت كونسالتنج كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
172265
Class
11

 الوشان، ھايير رود، 1  رقم،ھايير انديستي﷼ بارك
. الصين،  شاندونج بروفينس،ديستريكت؛ كيونجداو سيتي

Applicant for
Correspondence
Trademark

01/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Microwave ovens [cooking apparatus]; Gas burners; Cooking
apparatus and installations; Cooking utensils, electric;
Refrigerators; Freezers; Extractor hoods for kitchens; Air
cooling apparatus; Air conditioning installations; Air purifying
apparatus and machines; Heating apparatus, electric; Toilets
[water-closets]; Bath installations; Heaters for baths; Water
purifying apparatus and machines.

11190 -925501 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
4 مجمع عمان التجاري )الفريد( ط-  العبدلي- االردن-عمان
11

الصنف

172265

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
افران مايكروويف ) اجھزة طھو( ؛ مواقد غاز؛ اجھزة و معدات طھي؛ اواني طھي كھربائية؛
ثالجات؛ فريزرات؛ اغطية شفط للمطابخ؛ اجھزة تبريد الھواء؛ منشات تكييف الھواء؛ اجھزة
ومكنات تنقية الھواء؛ اجھزة تسخين كھربائية؛ مراحيض دورات مياه؛ معدات للحمام؛
.سخانات للحمامات؛ اجھزة واالت لتنقية المياه

125

تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

ص ب  ،73اس اي –  22100لوند السويد
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172186

07/06/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

11

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة التدفئة واستعادة الحرارة والبسترة وتوليد البخار والطبخ والغلي والتركيز )المبخرات(
والتبريد والتجميد والتجفيف والتھوية وإمدادات المياه وألغراض التدفئة والصرف الصحي
في المنطقة؛ المبدالت الحرارية؛ أجھزة تبخير؛ أجھزة تقطير؛ أوعية تبريد؛ سخانات الماء؛
أجھزة التعقيم؛ تجھيزات و معدات تحلية المياه؛ تجھيزات المياه العذبة؛ الفالتر؛ مرشحات
األغشية؛ أجھزة ومنشآت لتنقية المياه والزيوت؛ مولدات المياه العذبة الحرارية؛ أجھزة إزالة
الرطوبة؛ مزيالت الرطوبة الصناعية؛ مزيالت الرطوبة من الھواء؛ مزيالت الرطوبة
الكھربائية؛ مبخرات التبريد؛ المبخرات )للمعالجة الكيماوية(؛ المبخرات لمكيفات الھواء؛
فالتر الماء؛ آليات ضبط مستوى السوائل في الخزانات ]الصمامات[؛ صمامات التحكم في
المستوى؛ صمامات الخلط ]الحنفيات[؛ صمامات األمان ألنابيب الماء؛ السخانات؛ مبدالت
الحرارة ذات الغالف؛ المبادالت الحرارية ذات الغالف واللولب؛ المكثفات ذات الغالف
واألنبوب؛ المبخرات ذات الغالف واألنبوب؛ مبدالت الحرارة ذات الغالف واألنبوب؛ مبدالت
الحرارة األنبوبية؛ المبدالت الحرارية لألسطح المكشوطة؛ المبدالت الحرارية ذات األلواح؛
مبادالت حرارة الھواء؛ مراوح التھوية للمبادالت الحرارية؛ مبادالت حرارية ألغراض التدفئة
المركزية؛ مجمعات الطاقة الشمسية ذات األنابيب الحرارية المفرغة ]المبادالت الحرارية[؛
المبادالت الحرارية للمعالجة الكيميائية؛ المبدالت الحرارية ،ليست أجزاء آالت؛ مبادالت
حرارية الزالة المكثفات؛ مبادالت حرارية إلزالة غازات العادم؛ مبادالت حرارية إلزالة غازات
المداخن؛ أنظمة التدفئة والتھوية وتكييف الھواء والتدفئة والتھوية وتكييف الھواء؛ المداخن
وتجھيزات إيصال الغازات العادمة؛ خزانات ضغط للماء؛ أوعية الضغط للتعقيم؛ المضخات
الحرارية؛ أجھزة غسل الغاز ]أجزاء من منشآت الغاز[؛ أجھزة غسل الغاز ]أجزاء من منشأت
الغاز[؛ فواصل لغسل الغاز؛ الفاصالت إلزالة التكثيف بواسطة التبريد ؛ خزانات معالجة مياه
الصرف الصحي؛ صمامات التحكم في مستوى الخزانات؛ خزانات الماء الساخن التي يتم
تسخينھا كھربائيًا؛ خزانات تمدد لمنشآت التدفئة المركزية؛ خزانات معالجة مياه الصرف
الصحي المستعملة لألغراض الصناعية؛ عناصر التصفية لتدفق خزانات إمدادات المياه؛
سخانات السوائل الحرارية؛ منشآت الحرق الحراري؛ أجھزة لتجميع الطاقة الحرارية
الشمسية ]للتسخين[؛ ضوابط حرارية )صمامات( لمشعاعات التدفئة المركزية؛ المؤكسدات
الحرارية للتحكم بتلوث األجواء الصناعية؛ صمامات البخار؛ الصمامات الكروية؛ صمامات
]تجھيزات السباكة[؛ وحدات تنقية مياه الصرف الصحي؛ تجھيزات تنقية مياه المجاري ؛
محطات صناعية لتنقية مياه الصرف الصحي؛ األجھزة لتنقية مياه الصرف الصحي؛
الطباخات؛ مواقد؛ حارقات الوقود؛ منظمات استھالك الوقود؛ أبراج تنقية للتقطير؛ المحارق
الحتراق الغاز في وحدات الغاليات؛ المرشحات المغناطيسية بكونھا أجزاء من أجھزة التدفئة
المركزية؛ سخانات لحمامات السباحة؛ مراجل بخارية لتوليد البخار ]بخالف أجزاء اآلالت[؛
جھاز تزويد مياه الشرب؛ منشآت إمدادات مياه الشرب؛ مرشحات مياه الشرب؛ جھاز معالجة
المياه لتنقية المياه؛ جھاز معالجة المياه إلزالة الشوائب الصلبة من المياه؛ أنظمة معالجة مياه
الصابورة؛ وحدات معالجة المياه للتھوية وتدوير المياه؛ فالتر معالجة المياه؛ مصابيح األشعة
فوق البنفسجية؛ أجھزة ذات مصابيح األشعة فوق البنفسجية لمعالجة التطھير البيولوجي
للمياه؛ مرشحات للتحكم في انبعاثات العادم؛ المراجل؛ األجھزة لتنقية الغازات؛ المرشحات
لتنقية الغاز والمياه ]أجزاء من المنشآت البحرية أو الصناعية[؛ األجھزة لتنقية المياه؛
مرشحات لتنقية المياه )أجزاء من المنشآت البحرية أو الصناعية(؛ أجھزة وفالتر معالجة
المياه؛ مرشحات المياه لمنع دخول الكائنات الحية وتقليل الرواسب أثناء عمليات ضخ المياه
على السفن واالستخدام البحري؛ أجھزة تنقية المياه والغاز؛ أنظمة تصفية غازات العادم
والمياه لالستخدام البحري والسفن؛ أنظمة تصفية المياه لمنع دخول الكائنات الحية وتقليل
الرواسب في عمليات ضخ المياه على السفن واالستخدام البحري؛ المراجل المستخدمة في
السفن البحرية؛ مواسير وأنابيب الغاليات؛ منشآت تغذية الغاليات؛ المبدالت الحرارية )ليست
أجزاء من آالت(؛ مرشحات )أجزاء من المنشآت الصناعية(؛ مرشحات غاز المداخن؛ مكثفات

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172186
Class
11

Trademark

Goods/Services
Apparatus for heating, heat recovering, pasteurization, steam
generating, cooking, boiling, concentration (evaporators),
refrigerating, cooling, drying, ventilation, water supply and for
;district heating and sanitation purposes; heat exchangers
;evaporators; distillation apparatus; refrigerating containers
water heaters; sterilizing apparatus; desalination plants and
equipment; fresh water plants; filters; membrane filters; water
and oil purification apparatus and installations; thermal
;freshwater generators; dehumidifiers; industrial dehumidifiers
;air dehumidifiers; electric dehumidifiers; cooling evaporators
evaporators [for chemical processing]; evaporators for air
conditioners; water filters; mechanisms for controlling fluid
level in tanks [valves]; level control valves; mixing valves
[faucets]; safety valves for water pipes; heaters; shell heat
exchangers; shell-and-coil heat exchangers; shell-and-tube
condensers; shell-and-tube evaporators; shell-and-tube heat
exchangers; tubular heat exchangers; scraped surface heat
;exchangers; plate heat exchangers; air heat exchangers
ventilators for heat exchangers; heat exchangers for central
heating purposes; evacuated heat pipe solar collectors [heat
exchangers]; heat exchangers for chemical processing; heat
exchangers, not parts of machines; heat exchangers for the
removal of condensate; heat exchangers for the removal of
;exhaust gases; heat exchangers for the removal of flue gases
HVAC systems (heating, ventilation and air conditioning); flues
and installations for conveying exhaust gases; pressure water
tanks; pressure vessels for sterilising; heat pumps; gas
scrubbers [parts of gas installations]; scrubbers [parts of gas
installations]; separators for scrubbing gas; separators for
removing condensation by refrigeration; waste water treatment
tanks; level controlling valves in tanks; electrically heated hot
;water tanks; expansion tanks for central heating installations
wastewater treatment tanks for industrial purposes; filter
elements for the overflows of water supply tanks; thermal fluid
heaters; thermal incineration installations; solar thermal
collectors [heating]; thermal controls [valves] for central heating
;radiators; thermal oxidizers for industrial air pollution control
steam valves; ball valves; valves [plumbing fittings]; waste
;water purification units; waste water purification installations
industrial waste water purification plants; apparatus for waste
water purification; cookers; burners; fuel burners; fuel
economizers; refining towers for distillation; burners for the
combustion of gas in boiler units; magnetic filters being parts of
central heating apparatus; heaters for swimming pools; steam
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boilers for steam generating [other than parts of machines];
drinking water supply apparatus; drinking water supply
installations; drinking water filters; water treatment apparatus
for water purification; water treatment apparatus for water
softening; ballast water treatment systems; water treatment
units for aerating and circulating water; water treatment filters;
UV lamps; UV lamp apparatus for the treatment of biological
disinfection of water; filters for exhaust emission control;
boilers; apparatus for purifying of gas; filters for purifying of
gas and water [parts of maritime or industrial installations];
apparatus for purifying of water; filters for purifying of water
(parts of maritime or industrial installations); water treatment
apparatus and filters; water filters for blocking the intake of
organisms and reduce sediments during water pumping
operations on ships and in maritime use; water and gas
purifiers; exhaust gas and water filter systems for maritime use
and ships; water filter systems for blocking the intake of
organisms and reducing sediments in water pumping
operations on ships and in maritime use; boilers used on
marine vessels; boiler pipes and tubes; boiler feed installations;
heat exchangers (not parts of machines); filters (parts of
industrial
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

الغاز غير أجزاء اآلالت؛ مقطرات للمعالجة الكيميائية؛ أجھزة تقطير لتنقية السوائل )معالجة
كيميائية(؛ خزانات تبريد المياه المستخدمة على السفن البحرية؛ معقمات؛ وقطع ومكونات
جميع البضائع المذكورة آنفا؛ مولدات الحرارة اللوحية؛ أجھزة نزع الھواء؛ مبدالت الحرارة
الفراغية؛ أجھزة إزالة الروائح الكريھة؛ المراجل )للتدفئة(؛ مراجل بخاريه؛ أجھزة التبريد
)المبادالت الحرارية(؛ مرشحات للمنشآت الصناعية؛ مبادالت حرارية حلزونية؛ مواسير
]أنابيب[ المراجل لمنشآت التدفئة؛ مبدالت حرارية أنبوبية؛ المفاعالت )المحفزات( بكونھا
المنشآت الكيميائية الصناعية؛ أجھزة ومنشآت تنقية الماء والنفط؛ المحارق للمراجل؛
المراجل العاملة بالغاز؛ المواقد العاملة بالنفط؛ المحارق العاملة بالنفط؛ مواقد األكسجين
الھيدروجيني؛ محارق الغاز للغايات الصناعية؛ األجھزة المستخدمة في تنظيف الغازات؛
أجھزة تنظيف الھواء؛ األجھزة إلزالة الكحول من البيرة والمشروبات األخرى؛ الرؤوس
( ]أجزاء من اآلالت[؛ المحركات التشغيلية- لتنظيف األنابيب؛ وصالت مواسير )معدنية
للصمامات؛ الصمامات المشغلة تلقائيًا بواسطة التحكم الھيدروليكي؛ الصمامات المشغلة
(تلقائيًا بواسطة التحكم الھوائي؛ منظمات ]أجزاء آالت[؛ صنابير الرواسب الطينية )صمامات
بكونھا أجزاء من آالت؛ الصمامات )الميكانيكية( لتنظيم تدفق الھواء؛ الصمامات المشغلة
.عن طريق التغيرات في الضغط

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

ramadan khalel mousa al
riyati
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Aqaba/al Salal Complex, P.O.Box: 1002,
11511
Applicant for
P.O.Box 1002 -11511 city/street
Correspondence
aqaba/al salal complex
Trademark
172050
Class
11

Goods/Services
air conditioning apparatus, coffee percolators electric, cooking
apparatuas and installation,fans aif conditioning,fireplaces
domestic .,hearth,heating apparatus electric,refrigerators,
kettles electric, kitchen ranges ovens,microwave ovens cooking
apparatus water cooler and heaters, freezer, electric kitchen
mixer,electric blender,room heaters

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

رمضان خليل موسى الرياطي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

11511 ,1002:ب. ص، مجمع السالل/العقبه

مجمع/العقبه
11

الصنف

الشارع/ المدينة11511 -1002 ب.ص
السالل
172050

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مراوح لتكييف,اجھزة ومعدات طھو,غااليات )اباريق( كھربائيه للقھوة,اجھزة تكييف كھرباء
مواقد, غاليات كھربائيه,ثالجات,مدافئ اجھزة تسخين كھربائيه,مواقد نار منزليه,الھواء
خالط,عجان مطبخ,مبرد ومسخن ماء كولر,(افران ميكروويف)اجھزة طھو,افران المطبخ
صوبات منزليه,كھربائي
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Date of

24/06/2020

24/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ALmurad LLtajhezat
ALameh and A/C Re
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /King Abdallah Al Thani
Str/buil140, P.O.Box: 1000, 11821

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

Applicant for
Amman /King Abdallah Al Thani
Correspondence
Str/buil140, P.O.Box: 1000, 11821
Trademark
172039
Class
11

، 140 عمارة/  شارع الملك عبدﷲ الثاني/عمان
11821 ,1000:ب.ص
الصنف
172039

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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 -

، 140 عمارة/  شارع الملك عبدﷲ الثاني/عمان
11821 ,1000:ب.ص

11

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

25/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اسماء االئتالفية للتكييف

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

االردن
ذ.م.م
عمان -الدوار الرابع  ،ص.ب11188 ,5409:

عنوان التبليغ

عمان -الدوار الرابع  ،ص.ب11188 ,5409:

رقم العالمة التجارية

172026

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اجھزة التكييف ,الثالجات

اعالن الجريدة الرسمية

25/06/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Asmaa Caolation for Air
Conditioning
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address : Amman-4th Cricle, P.O.Box: 5409, 11188

11

Applicant for
: Amman-4th Cricle, P.O.Box: 5409, 11188
Correspondence
Trademark
172026
Class
11

Goods/Services
Air Conditioning , Refrigerating
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Date of

28/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Muhammad Mufid Salem
Al Qaws
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Jabal Al-Hussein - Amman - The
Hashemite Kingdom of Jordan, P.O.Box:
425121, 11140

Goods/Services
Apparatus and installations for steam generating including
evaporators, fumigation apparatus, not for medical purposes,
hair dryers .
The registration of this mark does not give its owners the
absolute right to use (numbers) if they appear separately from
the mark

:تاريخ ايداع الطلب

محمد مفيد سالم القوص

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

،  المملكة االردنية الھاشمية-  عمان- جبل الحسين
11140 ,425121:ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 8114 -11121 Jabal Al-Hussein Amman - The Hashemite Kingdom of
Jordan
172323
Class
11

28/09/2020

 المملكة-  عمان-  جبل الحسين11121 -8114 ب.ص
االردنية الھاشمية
11

الصنف

172323

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مجففات، أجھزة تبخير ليست لغايات طبية،أجھزة ومعدات توليد البخار وتشمل أجھزة تبخير
. شعر
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال )االرقام( اذا ظھرت بمعزل
عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

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

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ،12ھيوليانج -رو ،سيوكو -جو ،سيؤول ،جمھورية كوريا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172201

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدراجات البخارية للنقل ومظالت الھبوط والجرارات لألغراض الزراعية والسيارات اآللية
والشاحنات ذات المحركات والمحركات الكھربائية للمركبات اآللية ومركبات النقل اآللية
وسيارات بدون سائق )سيارات ذاتية التحرك( والحافالت اآللية المسيرة لالستخدامات
المدنية ودراجات ھوائية ثالثية العجالت وممتصات الصدمات ألنظمة تعليق المركبات
ومحركات كھربائية للسيارات والسيارات الرياضية والشاحنات الكبيرة وقطع غيار
واكسسوارات للدراجات النارية والدراجات النارية والعربات الخاصة باالطفال وأجھزة النقل
برا أو جوا أو بحرا ومركبات للنقل البري أو جوا أو بحرا أو على السكك الحديدية والمركبات
البرية والمحركات والموتورات والقشط الجلدية والمكابح للمركبات البرية والموتورات
والمحركات للمركبات البرية ووصالت قارنة للمركبات البرية والسيارات ذاتية القيادة
والسيارات وأنظمة تحذير مغادرة المسار إلطارات السيارات وقطع وإكسسوارات السيارات
والدراجات البخارية الصغيرة التي تعمل بالطاقة الكھربائية والسيارات الكھربائية والدراجات
الكھربائية والكراسي المدولبة العاملة كھربائيا والجرارات والدراجات البخارية الصغيرة
العاملة بالطاقة الھجينة والكراسي المدولبة
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء0182770-2019-40 :
تاريخ االدعاء2019/11/26 :

12/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172201
Class
12

Trademark

Goods/Services
mobility scooters, parachutes, tractors for agricultural
purposes, robotic cars, motor trucks, electric motors for motor
cars, automatic transport vehicles, driverless cars [autonomous
cars], civilian drones, motor buses, tricycles, suspension shock
absorbers for vehicles, electric drives for vehicles, sports cars,
coach vans, parts and accessories for motorcycles,
motorcycles, baby strollers, apparatus for locomotion by land,
air or water, vehicles for locomotion by land, air, water or rail,
land vehicles, engine/motor/rubber belt and brake for land
vehicles, motors and engines for land vehicles, couplings for
land vehicles, autonomous cars, automobiles, lane departure
warning systems for automóviles automobile tires, parts and
accessories for automobiles, electrically powered scooters,
electric cars, electric bicycles, electrically operated wheelchairs,
tractors, hybrid power scooters, wheelchairs
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2019-0182770
Claim Date: 26/11/2019
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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  11191 -910580بناية رقم
 ،8حي الصالحين  ،شارع محمد ھليل عمان
172257

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

 1760جيانغلينغ 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
172257
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:

07/06/2020

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

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

ص ب  ،73اس اي –  22100لوند السويد

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172185

07/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خزانات الثقل التوازني للسفن ]المكونات الھيكلية للسفن[
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء018170847 :
تاريخ االدعاء2019/12/20 :
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172185
Class
12

Trademark

Goods/Services
Ship ballast tanks [structural components of vessels].
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

134

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

 13250ان .ھاغرتي رود ،باليماوث ،ميتشيغان ،48170
الواليات المتحدة األمريكية
سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
172072

الصنف

16/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

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؛ 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
للمركبات البرية وتحديداً النوابض الورقية ؛ أجزاء تعليق المركبات البرية  ،وتحديدا 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

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
172072
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; 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
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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

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 وخارجية للديكور والحماية من المعدن للسيارات؛
 وتحديداً السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ؛ الدراجات؛، المركبات الكھربائية
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:

18/06/2020

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

سامود اي .كيه.
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
SAMOD e. K.
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Westende 12, 21614 Buxtehude,
GERMANY

ويستيندي  21614 ،12بوكستھوده ،ألمانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172173

18/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات؛ أجھزة النقل البري أو الجوي أو البحري؛ أغطية لمقاعد الدراجات الھوائية أو
الدراجات النارية؛ محركات نفاثة للمركبات البرية؛ الموتورات الكھربائية للمركبات البرية؛
المحركات للدراجات الھوائية؛ علب األعمدة المرفقية لمكونات المركبات البرية عدا عن التي
للمحركات؛ محركات المركبات البرية؛ أغطية محركات السيارات؛ قضبان التوصيل لمركبات
البرية عدا عن قطع الموتورات والمحركات؛ المحركات للدراجات الھوائية؛ مؤشرات االتجاه
للمركبات

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172173
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; saddle
covers for bicycles or motorcycles; jet engines for land
;vehicles; motors, electric, for land vehicles; motors for cycles
crankcases for land vehicle components, other than for
;engines; engines for land vehicles; automobile hoods
connecting rods for land vehicles, other than parts of motors
and engines; motors for cycles; direction indicators for vehicles

137

تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

دافانتي تايرز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Davanti Tyres Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Oak House, Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-le-Willows WA12 0HF,
United Kingdom

اوك ھاوس ،ويدالندز بارك ،أشتون رود ،نيوتن-لي-ويلوس،
دبليو ايه  0 12اتش اف ،المملكة المتحدة
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 -142025
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
172109

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلطارات أو العجالت؛ اإلطارات الصلبة وشبه الھوائية والھوائية؛ جنوط وأغطية لعجالت
المركبات بجميع أنواعھا

09/07/2020

Date of

12

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172109
Class
12

Goods/Services
Tyres; solid, semi-pneumatic and pneumatic tyres; rims and
covers for vehicle wheels of all kinds
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

دافانتي تايرز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Davanti Tyres Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Oak House, Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-le-Willows WA12 0HF,
United Kingdom

اوك ھاوس ،ويدالندز بارك ،أشتون رود ،نيوتن-لي-ويلوس،
دبليو ايه  0 12اتش اف ،المملكة المتحدة
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 -142025
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
172110

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلطارات أو العجالت؛ اإلطارات الصلبة وشبه الھوائية والھوائية؛ جنوط وأغطية لعجالت
المركبات بجميع أنواعھا

09/07/2020

Date of

12

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172110
Class
12

Goods/Services
Tyres; solid, semi-pneumatic and pneumatic tyres; rims and
covers for vehicle wheels of all kinds
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

دافانتي تايرز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Davanti Tyres Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Oak House, Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-le-Willows WA12 0HF,
United Kingdom

اوك ھاوس ،ويدالندز بارك ،أشتون رود ،نيوتن-لي-ويلوس،
دبليو ايه  0 12اتش اف ،المملكة المتحدة
قمصية للملكية الفكريةص.ب 258 11814 -142025
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
172113

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلطارات أو العجالت؛ اإلطارات الصلبة وشبه الھوائية والھوائية؛ جنوط وأغطية لعجالت
المركبات بجميع أنواعھا

09/07/2020

Date of

12

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172113
Class
12

Goods/Services
Tyres; solid, semi-pneumatic and pneumatic tyres; rims and
covers for vehicle wheels of all kinds
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تاريخ ايداع الطلب:

09/07/2020

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

دافانتي تايرز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Davanti Tyres Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Oak House, Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-le-Willows WA12 0HF,
United Kingdom

اوك ھاوس ،ويدالندز بارك ،أشتون رود ،نيوتن-لي-ويلوس،
دبليو ايه  0 12اتش اف ،المملكة المتحدة
قمصية للملكية الفكريةص.ب 258 11814 -142025
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
172111

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلطارات أو العجالت؛ اإلطارات الصلبة وشبه الھوائية والھوائية؛ جنوط وأغطية لعجالت
المركبات بجميع أنواعھا

09/07/2020

Date of

12

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172111
Class
12

Goods/Services
Tyres; solid, semi-pneumatic and pneumatic tyres; rims and
covers for vehicle wheels of all kinds
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Date of

20/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

MSPV GLOBAL
INVESTMENTS (FZE)
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 123539, Sharjah – United Arab
Emirates

Goods/Services
Armoured vehicles, Vehicles; apparatus for locomotion by land,
air or water.
The Registration of this trademark does not give its owner the
exclusive rights to use ( SECURITY VEHICLES) as one unit if
appeared apart from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

(ح.م.إم إس بيه في جلوبال إنفستمنتس) م

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
مناطق حرة

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

 الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة،123539 :ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172209
Class
12

20/07/2020

11184 -841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
12

الصنف

172209

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. الجو أو الماء،مركبات مدرعة؛ مركبات؛ أجھزة للتنقل عن طريق البر
SECURITY ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام
كوحدة واحدة اذا ما وردت بمعزل عن العالمةVEHICLES
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Date of

26/07/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

ADD INDUSTRY
(ZHEJIANG) CO., LTD.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 88 SHUANGGANG ROAD, YUHUAN
CITY, ZHEJIANG 317600, China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172307
Class
12

Goods/Services
Shock absorbers for automobiles; Suspension shock absorbers
for vehicles; Shock absorbing springs for vehicles; Automobile
chassis; Electric vehicles; Clutches for land vehicles; Air pumps
[vehicle accessories]; Tires for vehicle wheels; Vehicle chassis;
Couplings for land vehicles.

26/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.آد اندستري ) تشجيانغ( كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،317600  تشجيانغ، يوھوان سيتي، شوانجانج رود88 .نو
الصين
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
12
الصنف
172307

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نوابض امتصاص، ممتصات صدمات ألنظمة تعليق المركبات،ممتصات الصدمات للسيارات
، وابض التعشيق للمركبات البرية، مركبات كھربائية، ھياكل السيارات،الصدمات للمركبات
 وصالت قارنة، ھياكل المركبات، إطارات لعجالت المركبات،[مضخات ھواء ]لوازم للمركبات
.للمركبات البرية
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تاريخ ايداع الطلب:

29/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شاندونغ ھواشينغ رابر كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

داوزوانغ تاون ،غوانغراو كاونتي ،دونغينغ سيتي ،257336
شاندونغ بروفينس ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
172116

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اطارات لعجالت السيارات ،أغلفة /أنابيب )إطارات خفيفة( داخلية لإلطارات الھوائية ،اطارات
لعجالت الدراجات النارية ،اطارات لعجالت الطائرات ،اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات،
األنابيب )إطارات خفيفة( الداخلية للدراجات الھوائية ،اإلطارات الھوائية ،اسطح اطارات
لتجديد )تغليف( اإلطارات ،مسامير كبيرة لالطارات ،أغلفة )قوالب( لإلطارات الھوائية.

29/07/2020
SHANDONG HUASHENG
RUBBER CO., LTD.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Daozhuang Town, Guangrao County,
Dongying City 257336, Shandong
Province, China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172116
Class
12

Trademark

Goods/Services
;]automobile tires [tyres]; inner tubes for pneumatic tires [tyres
Tires for motorcycles;airplane tyre; tyres, solid, for vehicle
wheels; inner tubes for bicycle tyres; pneumatic tyres; treads
for retreading tires [tyres]; spikes for tyres; casings for
]pneumatic tires [tyres
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

فالينتينو اس.بيه.إيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
VALENTINO S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Turati 16/18, Milano, Italy

فيا توراتي  ،18/16ميالنو ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172176

الصنف

Applicant for
Correspondence

14

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن النفيسة وسبائكھا والمنتجات المصنوعة من المعادن النفيسة أو المطلية بھا؛ األحجار
الكريمة واألحجار الكريمة المقلدة؛ حقائب المجوھرات؛ الصناديق المصنوعة من المعادن
النفيسة؛ المجوھرات والمجوھرات المقلدة؛ األقراط؛ االساور؛ الحلي؛ مشابك الصدر
المزخرفة؛ مشابك ربطات العنق؛ الدبابيس؛ القالئد؛ الحلقات؛ أزرار األكمام؛ حلقات المفاتيح؛
حلي زينة األحذية المصنوعة من المعادن النفيسة؛ الساعات وساعات اليد؛ اجھزة التوقيت؛
المنبھات؛ ساعات المعصم؛ ساعات المناضد؛ ساعات الجيب؛ علب ساعات اليد؛ سالسل
ساعات اليد؛ أربطة وقشط ساعات يد.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء302019000096742 :
تاريخ االدعاء2019/12/18 :

07/06/2020

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172176
Class
14

Trademark

Goods/Services
Precious metals and their alloys and goods in precious metals
;or coated therewith; precious stones and their imitations
jewelry cases; boxes of precious metal; jewelry and imitation of
;jewelry; earrings; bracelets; trinkets; brooches; tie clips; pins
necklaces; rings; cuff links; key rings; shoe ornaments of
precious metal; clocks and watches; chronometers; alarm
clocks; wrist watches; table clocks; pocket watches; cases for
watches; watch chains; watch bands and straps.
Priority claim: Claim Country: IT
Claim No.: 302019000096742
Claim Date: 18/12/2019
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Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Horological and chronometric instruments.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172190
Class
14

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
14

الصنف

172190

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

سيكو ھولدنجز كابوشيكي كايشا ) وتتاجر باسم سيكو ھولدنجز كوربوريشن(

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يابان
شركة اجنبية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات ،الساعات الكبيرة ،ساعات التوقيت ،أدوات ومعدات قياس الزمن والوقت؛ العلب
او الحافظات واألجزاء وصناديق الساعات واللوازم لجميع البضائع المذكورة ،جميعھا ضمن
الفئة 14

Seiko Holdings Kabushiki
Kaisha (trading as Seiko
)Holdings Corporation

Applicant Name:

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

 ،5-11غينزا -4شوم ،تشو -كو ،طوكيو ،اليابان

قمصية للملكية الفكريةص.ب 258 11814 -142025
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
172108

15/07/2020

Date of

14

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172108
Class
14

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

147

تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

سيكو ھولدنجز كابوشيكي كايشا ) وتتاجر باسم سيكو ھولدنجز كوربوريشن(

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يابان
شركة اجنبية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات ،الساعات الكبيرة ،ساعات التوقيت ،أدوات ومعدات قياس الزمن والوقت؛ العلب
او الحافظات واألجزاء وصناديق الساعات واللوازم لجميع البضائع المذكورة ،جميعھا ضمن
الفئة 14

Seiko Holdings Kabushiki
Kaisha (trading as Seiko
)Holdings Corporation

Applicant Name:

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

 ،5-11غينزا -4شوم ،تشو -كو ،طوكيو ،اليابان

قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 -142025
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
172107

15/07/2020

Date of

14

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172107
Class
14

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

17/08/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،55403الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب  921100عمان 11192
االردن
14
الصنف
172290

من اجل البضائع/الخدمات التالية
علب خشبية للمجوھرات ،ساعات حائط خشبية ،أدوات تصنيع المجوھرات ،خرز لتصنيع
المجوھرات ،خرز لألعمال الحرفية اليدوية ،حلى صغيرة للمجوھرات ،أدوات إضافة العناصر
الالمعة )بيدازلر( ،أحجار و كريستاالت و رصائع وترتر الصق ،أدوات وأطقم لغير المحترفين
)الھواة( لتصنيع مجوھرات صخور القمر

17/08/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172290
Class
14

Trademark

Goods/Services
;Wooden jewelry boxes; wooden clocks; jewelry making kits
beads for making jewelry; beads for handicraft work; charms for
jewelry; bedazzling sets; adhesive gems, crystals, studs and
sequins; hobby craft kits for making moon rock jewelry
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تاريخ ايداع الطلب:

04/10/2020

اسم طالب التسجيل:

المثالية لاللماس والمجوھرات

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب11191 ,940416:

عنوان التبليغ

عمان ص.ب 11191 -940416

رقم العالمة التجارية

172060

اعالن الجريدة الرسمية

04/10/2020

Date of

Applicant Name:

Almethalieh for diamond
and jewelery
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 940416, 11191

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلي الزينة الصغيرة بكونھا مجوھرات  ,األقراط  ,سالسل )مجوھرات(  ,أزرار األكمام ,
الميداليات  ,دبابيس ربطات العنق  ,ساعات التوقيت  ,األساور )المجوھرات(  ,القالئد
)مجوھرات(  ,الآللئ )مجوھرات(  ,ساعات اليد  ,الشارات المصنوعة من المعادن النفيسة ,
دبابيس الزينة )مجوھرات(  ,صناديق مجوھرات  ,الخواتم )مجوھرات(  ,األحجار شبه
الكريمة  ,خيوط الذھب )مجوھرات(  ,حلقات المفاتيح )حلقات منفصلة مع حلي صغيرة أو
سالسل صغيرة(  ,صناديق مجوھرات
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمة

14

Applicant for
Amman P.O.Box 940416 -11191 Amman
Correspondence
Trademark
172060
Class
14

Goods/Services
jewelry charms , earrings , chains jewellery , cuff links , medals ,
tie pins , stopwatches , bracelets jewelry , necklaces jewellery ,
pearls jewellery , watches , badges of precious metal , brooches
jewellery , jewelry boxes , rings jewellery , semi-precious stones
, gold thread jewellery , key rings split rings with trinket or
decorative fob , jewelry boxes
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general and descriptive words if used separately from
the mark
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Date of

02/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ameed Food Industries
w.l.l.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan- Sweifieh- Ali Nasouh Al
Tahir St - Building No.31, 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
172300
Class
16

Goods/Services
Printer matter; Packing paper; magazines; periodicals;
Catalogues; Booklet; photographs; calendars; cardboard; sign
boards (banners, paper or cardboard); Stamp pads; stationery
and Brochures; Tissues; Plastic sheets, Films and bags and
plastic materials for wrapping and packaging.

02/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

العميد للصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

 عمارة- االردن – الصويفية – شارع علي نصوح الطاھر-عمان
11192 ,921100:ب. ص، 31 رقم
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
172300

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، تقاويم، صور فوتوغرافية، كتيبات، فھارس، دوريات، مجالت، ورق تغليف،مطبوعات
 وسادة،( الورق المقوى/ لوحات اعالنية )الفتات من الورق او الكرتون،(كرتون )ورق مقوى
 صفائح و رقائق و أكياس بالستيكية و مواد، مناديل ورقية، قرطاسية ونشرات،اختام
.بالستيكية للف و التغليف
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Date of

05/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Stationery; paper; cardboard; packing material made of plastics;
bags of paper or of plastics; printed matters
The registration of this trademark does not give its owner the
exclusive rights to use the sentence since 1930 apart from the
mark

:تاريخ ايداع الطلب

ھيمااليا غلوبال ھولدينغز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

 كيه، غراند كايمان،1162 : ب. ص، إيليزابيثان سكوير106
 كايمان آيالندز،1102-1 واي

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172208
Class
16

05/05/2020

11184 -841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
16

الصنف

172208

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أكياس من ورق أو، مواد التعبئة المصنوعة من البالستيك، ورق مقوى، ورق،القرطاسية
 مطبوعات،بالستيك
اذا1930 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام عبارة منذ عام
ما وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:
اسم طالب التسجيل:
جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مھنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية

Al Shaer LlTejara w
AlSenaa AlMahdoda
AlMasoleya

سوريا
شركة اجنبية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ورق المراحيض ,الورق الصحي ,المناديل الورقية ,المناشف الورقية ,مناشف الوجه الورقية

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rif Dimashq Governorate -Al-Sabinah,
P.O.Box: 4888, 11953

ريف دمشق سبينة الصغرى  ،ص.ب11953 ,4888:

ص.ب  11953 -4888عمان 165 -شارع مكة -الطابق
الثاني
الصنف
172238

06/07/2020

Date of

16

Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172238
Class
16

Goods/Services
toilet paper, hygienic paper, handkerchiefs of paper, towels of
paper, face towels of paper
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تاريخ ايداع الطلب:

26/07/2020

اسم طالب التسجيل:

لوج لالستثمارات التجاريه

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:

LOJ For Trading
Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Yarmook Street, P.O.Box:
425050, 11140

عمان  -جبل النصر  -شارع اليرموك  ،ص.ب,425050:
11140
ص.ب  11140 -425050عمان  -جبل النصر  -شارع
اليرموك
الصنف
172057

26/07/2020

Date of

16

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المناديل الورقية إلزالة المكياج ,المناديل الورقية للموائد ,مناشف الوجه الورقية ,المناشف
الورقية ,ورق المراحيض ,الورق الصحي ومنتوجات الورق ويشمل ذلك المحارم والمناديل
الورقية وورق التواليت وبشاكير الورق والشاش الورقي والشاش الورقي المستعمل للوجه
والشاش الورقي المستعمل لتنظيف المطبوعات وورق المراسالت والدفاتر والورق والورق
المقوى والمطبوعات ومواد تجليد الكتب والصور الفوتوغرافية والقرطاسية ولوازم المكتبية
عدا االثاث  ,مواد اللصق المستعملة في القرطاسية والغايات المنزلية ومواد الفنانين ومواد
الرسم ,فراشي الدھان والتلوين والرقائق واغطية واالكياس البالستيكية للتعبئة والتغليف
حروف الطباعة وقوالب الطباعة ومرايل من الورق لألطفال مناديل من الورق إلزالة
مستحضرات التجميل وورق فضي ,الورق الصحي ,مفارش المائدة الورقية ,المفارش الورقية
ألواني المائدة ,المناديل الورقية

Applicant for
 P.O.Box 425050 -11140 AmmanCorrespondence
Yarmook Street
Trademark
172057
Class
16

Goods/Services
tissues of paper for removing make-up, table napkins of paper,
face towels of paper, towels of paper, toilet paper, Hygienic
paper and paper products, including tissues, tissue paper, toilet
paper, paper towels, paper gauze, paper gauze used for the
face, paper gauze used to clean prints, correspondence paper,
notebooks, paper, cardboard, prints, bookbinding materials,
photographs, stationery, and office supplies other than
furniture, adhesives used in stationery, household purposes,
materials Artists and drawing materials, paint and color
brushes, chips, lids, plastic bags for packaging, lettering,
printing templates, and aprons for children, tissue paper to
remove cosmetics, silver paper, hygienic paper, table linen of
paper, tablemats of paper, handkerchiefs of paper
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Assad Hajeer & Sons
(Sa'eed and Saif Aldeen)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rusayfeh / Al-mashrafyeh / King
Hussain Street, P.O.Box: 1784, 11947
Applicant for
P.O.Box 443 -11941 Mecca Street /
Correspondence
Building Number 164
Trademark
172303
Class
16

Goods/Services
Not books, bookbinding material, bookbinding apparatus and
machines office equipment , calendars, writing or drawing
books

27/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

(اسعد حجير واوالده) سعيد و سيف الدين

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

,1784:ب. ص،  شارع الملك حسين/ المشيرفه/الرصيفه
11947
164  بناية رقم/  شارع مكة11941 -443 ب.ص
16

الصنف

172303

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 دفاتر الكتابة, التقاويم,  أجھزة وآالت تجليد الكتب معدات مكتبية, مواد تجليد الكتب,الدفاتر
أو الرسم

155

تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2020

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

كات للصناعات المتعدده
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CAT MULTI INDUSTRIES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-YARMOOK STREET, P.O.Box:
425050, 11140

عمان  -جبل النصر  -شارع اليرموك  ،ص.ب,425050:
11140
ص.ب  11140 -425050عمان  -جبل النصر  -شارع
اليرموك
الصنف
172056

27/07/2020

Date of

16

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ورق الترشيح ,مفارش المائدة الورقية ,المفارش الورقية ألواني المائدة ,المناديل الورقية
إلزالة المكياج ,المناشف الورقية ,مناشف الوجه الورقية ,المناديل الورقية للموائد ,منتوجات
الورق ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقية وورق التواليت وبشاكير الورق والشاش
الورقي والشاش الورقي المستعمل للوجه والشاش الورقي المستعمل لتنظيف المطبوعات
وورق المراسالت والدفاتر والورق والورق المقوى والمطبوعات ومواد تجليد الكتب والصور
الفوتوغرافية والقرطاسية ولوازم المكتبية عدا االثاث  ,مواد اللصق المستعملة في القرطاسية
والغايات المنزلية ومواد الفنانين ومواد الرسم ,فراشي الدھان والتلوين والرقائق واغطية
واالكياس البالستيكية للتعبئة والتغليف حروف الطباعة وقوالب الطباعة ومرايل من الورق
لألطفال مناديل من الورق إلزالة مستحضرات التجميل وورق فضي ,ورق المراحيض ,أشرطة
الصقة لالستخدامات القرطاسية أو لألغراض المنزلية ,الورق الصحي

Applicant for
P.O.Box 425050 -11140 AMMANCorrespondence
YARMOOK STREET
Trademark
172056
Class
16

Goods/Services
filter paper, table linen of paper, tablemats of paper, tissues of
paper for removing make-up, towels of paper, face towels of
paper, table napkins of paper, Hygienic paper and paper
products, including tissues, tissue paper, toilet paper, paper
towels, paper gauze, paper gauze used for the face, paper gauze
used to clean prints, correspondence paper, notebooks, paper,
cardboard, prints, bookbinding materials, photographs,
stationery, and office supplies other than furniture, adhesives
used in stationery, household purposes, materials Artists and
drawing materials, paint and color brushes, chips, lids, plastic
bags for packaging, lettering, printing templates, and aprons for
children, tissue paper to remove cosmetics, silver paper, toilet
paper, adhesive bands for stationery or household purposes,
hygienic paper
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Date of

13/09/2020

13/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

وليد ھاني حداد وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11115 ,151265:ب. ص،  طارق بن زياد/ عمان

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

 طارق بن زياد/  عمان11115 -151265 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Name Applicant:

Walid Hani Haddad &
Partners Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/tareq Bin Zeyad, P.O.Box: 151265,
11115
Applicant for
P.O.Box 151265 -11115 amman/tareq Bin
Correspondence
Zeyad
Trademark
172344
Class
16

Goods/Services
correcting tapes office requisites , painters' brushes , adhesive
tape dispensers office requisites , gummed tape stationery ,
adhesives glues for stationery or household purposes ,
adhesive tapes for stationery or household purposes , adhesive
tape dispensers office requisites , self-adhesive tapes for
stationery or household purposes
Claiming Colors black and brown as per the specimen filed at
the Trademark Office

16

الصنف

172344

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بكرات لألشرطة,  فراشي الرسامين أو العاملين بالدھان, أشرطة التصحيح لوازم مكتبية
 مواد لصق غراء للقرطاسية أو لألغراض,  أشرطة الصقة قرطاسية, الالصقة لوازم مكتبية
 بكرات لألشرطة الالصقة لوازم,  أشرطة الصقة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية, المنزلية
,  أشرطة ذاتية اللصق لالستخدامات القرطاسية أو المنزلية, مكتبية
.ان تسجيل ھذه العالمة محدد باللون االسود والبني وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

ص ب  ،73اس اي –  22100لوند السويد

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172193

07/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حشوات منع التسرب؛ حشوات منع التسرب لألنابيب؛ الحشوات غير المعدنية؛ حشوات منع
التسرب لالستخدام الصناعي؛ حشوات منع التسرب للمبدالت الحرارية؛ جدالت الجرافيت
لحشوات منع التسرب؛ حشوات منع التسرب ألقسام تبطين األنفاق؛ حشوات منع التسرب
على شكل حلقات؛ حشوات منع التسرب على شكل صفائح؛ جدائل الجرافيت للمضخات،
حشوات منع التسرب للصمامات؛ العازالت المركبة؛ سدادات منع تسرب السوائل؛ سدادات
منع التسرب االسطوانية؛ موانع التسرب البالستيكية؛ سادات بإحكام للوقاية من الحرائق؛
سدادات منع تسرب الزيت؛ سدادات وصالت األسطوانات؛ أختام موصالت األنابيب؛ السدادات
المطاطية لالواني؛ السدادات  ،أدوات السد واإلغالق والفالتر ؛ سدادات األعمدة الدوارة غير
المعدنية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء018170847 :
تاريخ االدعاء2019/12/20 :
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

17

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172193
Class
17

Trademark

Goods/Services
Gaskets; pipe gaskets; non-metal gaskets; gaskets for industrial
;use; gaskets for heat exchangers; graphite packing for gaskets
;gaskets for tunnel lining segments; gaskets in the form of rings
gaskets in the form of sheets; graphite packing for pumps,
;gaskets and valves; combination seals; fluid seals; rod seals
plastic seals; fireproof seals; oil seals [packings]; cylinder
joinings [seals]; seals for pipe connections; rubber seals for
jars; seals, sealants and fillers; rotary shaft (seals for -) nonmetallic-.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application
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تاريخ ايداع الطلب:

27/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الدرة للتجارة العامة و االستثمار ذ.م.م

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -شارع مكة -عمارة رقم  165الطابق الثاني  ،عمان ،
ص.ب11953 ,4888:
ص.ب  11953 -4888عمان-شارع مكة-عمارة رقم -167
ط-2مكتب201
18
الصنف
172040

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اجزاء مطاطية للركاب; احزمة جلدية; احزمة جلدية ]للسروج[; احزمة الطقم الحيوانات;
احزمة ]الطقم الحيوانات[; ارومات ]اجزاء من جلود غير مدبوغة[; اطقم حيوانات; اطواق
للحيوانات; اطواق للخيول; اعنة; اغطية جلدية لالثاث; اغطية جلدية للنوابض; اغطية
لسروج الخيول; اغطية مظلية; اكياس تسوق; اكياس علف; اكياس مشبكة للتسوق; التفيلين
]الفالكتريس[; الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة; المظالت والشماسي; الواح جلدية;
أجزاء معدنية للمظالت; أحذية كالب; أحزمة عريضة; أحزمة كتف جلدية; أحزمة لألمتعة;
أربطة جلدية; أطواق وأرسنة ومالبس للحيوانات; أعنة لتوجيه االطفال; أغطية سروج
الخيول; أغطية للحيوانات; أكياس; أكياس أحذية للسفر; أكياس تسوق خيش; أكياس تسوق
نسيجية; أكياس تسوق يمكن إعادة إستخدامھا; أكياس جلدية; أكياس جلدية فارغة لألدوات;
أكياس جلدية لتعبئة السلع; أكياس خيش لنقل الخشب; أكياس ذات رباط; أكياس رياضية;
ألجمة جلدية; ألجم خيول; إطارات حقائب ]حقائب يد[; بطاقات اسمية جلدية لحقائب السفر;
بطاقات أسمية للحقائب; بطاقات جلدية; بطاقات عنوانين لألمتعة; بطانيات للخيول; تجھيزات
حديدية الطقم الحيوانات; جراب المؤونة للجنود; جزادين سالسل مشبكة; جعب عدة تباع
فارغة; جلد طرق الذھب; جلد مقلد يباع بالجملة; جلود; جلود الحيوانات و جلود; جلود
الشمواه بخالف المستخدمة الغراض التنظيف; جلود تباع بالجملة; جلود تقليد; جلود خام;
جلود غير مدبوغة; جلود لألثاث; جلود لألحذية; جلود مدبوغة; جلود ماشية; جلود مصنعة
او شبه مصنعة; جلود معالجة; حافظات مفاتيح; حافظات مفاتيح ]مصنوعات جلدية[;
حافظات مفاتيح من الجلد; حافظات نقود جلدية; حامالت أطفال; حامالت بطاقات العمل;
حامالت عملة معدنية على شكل محافظ; حداوي خيل; حذوات خيول ,غير معدنية; حذوات
خيول معدنية; حشوات وسائد السروج; حقائب ]اكياس وأجربة[ جلدية للتعبئة; حقائب
الحفاضات; حقائب المخيمات; حقائب أدوات التجميل تباع فارغة; حقائب أدوات تجميل تباع
فارغة; حقائب أعمال; حقائب أمتعة السفر; حقائب أمتعة صغيرة; حقائب إطعام للحيوانات;
تسوق جلدية; حقائب تسوق مدولبة; حقائب تسوق مزودة بعجالت;
حقائب بوسطن; حقائب ّ
حقائب توضع على األرداف; حقائب جر; حقائب جلدية; حقائب جلدية ,حقائب و حافظات
نقود; حقائب جلدية لتعبئة السلع ]مغلفات ,أكياس[; حقائب جلدية للمفاتيح; حقائب خصر;
حقائب ذات شكل إسطواني; حقائب ذات مقبض مشبكي; حقائب رياضية لجميع االستعماالت;
حقائب رياضية للصيد; حقائب سروج; حقائب سفر; حقائب سفر بعجل; حقائب سفر جلدية;
حقائب سفر مزودة بمحرك; حقائب سفرية; حقائب سھرة ]حقائب يد[; حقائب صغيرة; حقائب
صغيرة ]حقائب يد[; حقائب صغيرة سفرية; حقائب صغيرة للرجال; حقائب صغيرة للمالبس;
حقائب صغيرة للوثائق واالوراق; حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل غير مجھزة; حقائب
ظھر; حقائب ظھر صغيرة; حقائب ظھر لحمل األطفال; حقائب ظھر لرياضة المشي الطويل;
حقائب ظھر لمتسلقي الجبال; حقائب ظھر مدرسية لألطفال; حقائب ظھر مدولبة; حقائب
عتاد; حقائب غالدستونية; حقائب قابلة للطي; حقائب كتب; حقائب كتب مدرسية; حقائب
كتف; حقائب ألدوات الحالقة تباع فارغة; حقائب لحمل األطفال; حقائب لحمل الحيوانات;
حقائب لرياضة المشي الطويل; حقائب لإلستخدام اليومي تحمل على الظھر; حقائب للتمارين
الرياضية; حقائب للتمائم ]أوماموريير[; حقائب للرياضة; حقائب للشاطئ; حقائب للصيد
]لوازم للصيد[; حقائب للمتسلقين; حقائب للمالبس الرياضية; حقائب للمؤتمرات; حقائب
متعددة االستخدام ]حقائب يد[; حقائب مجوھرات من مواد نسيجية ]فارغة[; حقائب مدرسية;

27/11/2019

Date of

Applicant Name:

Aldurah Le Altejarah
Alameh o Alestethmar
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- makka street- building 165
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888,
11953
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman –Makkah
Correspondence
Street- No 167 second floor
Trademark
172040
Class
18

Goods/Services
Parts of rubber for stirrups; leather straps; straps of leather
[saddlery]; harness straps; traces [harness]; butts [parts of
;hides]; harness for animals; collars for animals; horse collars
reins; furniture coverings of leather; casings, of leather, for
springs; covers for horse saddles; umbrella covers; shopping
bags; nose bags [feed bags]; net bags for shopping; tefillin
[phylacteries]; leather and imitations of leather; umbrellas and
;parasols; leatherboard; metal parts of umbrellas; dog shoes
saddle belts; shoulder belts [straps] of leather; straps for
luggage; girths of leather; collars, leashes and clothing for
;animals; reins for guiding children; saddlecloths for horses
covers for animals; bags; shoe bags for travel; canvas shopping
bags; textile shopping bags; reusable shopping bags; pouches
of leather; tool bags, empty; leather pouches for merchandise
packaging; canvas wood carriers; drawstring pouches; sports
packs; leather for harnesses; harnesses; tires bags; hands
bags; luggage tags of leather; name card cases; labels of
;leather; luggage tags; horse blankets; harness fittings
;haversacks; chain mesh purses; tool pouches sold empty
goldbeaters' skin; imitation leather sold in bulk; leather; animal
skins and hides; chamois leather, other than for cleaning
;purposes; leather sold in bulk; imitation leather; raw skins
animal skins; leather for furniture; leather for shoes; tanned
leather; cattle skins; leather, unworked or semi-worked; curried
;skins; key bags; key cases; key cases of leather and skins
leather wallets; pouch baby carriers; business card cases; coin
holders in the nature of wallets; horseshoes; horseshoes, not of
metal; horseshoes of metal; cushion padding made for
;saddlery; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging
;nappy bags; bags for campers; cosmetic bags sold empty
vanity cases sold empty; business cases; luggage; carry-on
bags; feed bags for animals; Boston bags; leather shopping
bags; shopping bags with wheels attached; wheeled shopping
bags; hipsacks; pullman cases; leather bags; leather bags,
suitcases and wallets; bags [envelopes, pouches] of leather, for
merchandise packaging; key cases of leather; hip bags; barrel
bags; clutch bags; all-purpose sports bags; sportsman's
hunting bags; saddlebags; portmanteaux; suitcases with
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wheels; travelling cases of leather; motorized suitcases;
travelling bags; evening purses [handbags]; small suitcases;
small purses [handbags]; suitcases; small bags for men;
overnight bags; attaché cases; vanity cases, not fitted;
rucksacks; small backpacks; backpacks for carrying babies;
hiking rucksacks; rucksacks for mountaineers; school
backpacks; rucksacks on casters; kit bags; gladstone bags;
folding briefcases; book bags; school book bags; shoulder
bags; shaving bags sold empty; sling bags for carrying infants;
bags for carrying animals; hiking bags; daypacks; gym bags;
omamori-ire [charm bags]; bags for sports; beach bags; game
bags [hunting accessories]; bags for climbers; holdalls for
sports clothing; conference folders; multi-purpose purses
[handbags]; jewelry bags of textile material [empty]; school
satchels; flexible bags for garments; bags for umbrellas; train
cases; valises; bags for sports clothing; garment bags for
travel; felt pouches; duffle bags; duffle bags for travel; purses
[handbags] of precious metal; briefcase-type portfolios;
carrying cases; carrying cases for documents; souvenir bags;
bags and holdalls for sports clothing; shingen-bukuro
[Japanese utility pouches]; handbags; leather suitcases; small
clutch purses [handbags]; overnight suitcases; gentlemen's
handbags; umbrella rings; infant carriers worn on the body;
back frames for carrying children; shoulder straps; footlockers;
umbrella or parasol ribs; randsels [Japanese school satchels];
straps for purses [handbags]; leather leashes; halters; stirrups;
stirrups of metal; trimmings of leather for furniture; dog parkas;
saddlery; saddlery of leather; riding saddles; kid; whips;
hunting crops; cat o' nine tails; jockey sticks; whips, harness
and saddlery; stirrup leathers; chin straps, of leather; straps for
skates; straps for soldiers' equipment; bits for animals
[harness]; parasols; rainproof parasols; valves of leather;
travelling sets [leatherware]; trunks [luggage]; travelling trunks;
boxes of leather or leatherboard; hat boxes of leather; hat boxes
for travel; boxes of vulcanized fiber; trunks and travelling bags;
luggage and carrying bags; leggings for animals; poultry
blinkers to prevent fighting; mountaineering sticks; walking
sticks; hiking sticks; umbrella sticks; rawhide chews for dogs;
music cases; cosmetic cases sold empty; blinkers [harness];
compression cubes adapted for luggage; blinkers for horses;
fur pelts; furs sold in bulk; fur; moleskin [imitation of leather];
handles for canes and walking sticks; walking stick seats;
muzzles; pads for horse saddles; bridles [harness]; bridoons;
equine leg wraps; harness fittings of iron; harness fittings, not
of precious metal; harness fittings of precious metal; credit card
cases [wallets]; cases of leather or leatherboard; leather purses
[handbags]; briefcases; pocket wallets; coin purses, not of
precious metal; banknote holders [leatherware]; card cases
[notecases]; purses; wrist-mounted money purses; card wallets
[leatherware]; wallets, not of precious metal; leather cord;
fastenings for saddles; umbrellas; umbrellas for children; beach
umbrellas; patio umbrellas; telescopic umbrellas; golf
umbrellas; umbrellas, parasols and walking sticks; janome-gasa
[Japanese oiled-paper umbrellas]; karakasa [Japanese paper
umbrellas]; slings for carrying infants; leather envelopes for
merchandise packaging; grips for holding shopping bags;
suitcase handles; walking stick handles; umbrella handles; dog
leashes; clothing for pets; dog clothing; handbag frames;
saddle trees; frames for umbrellas or parasols; umbrella frames;
hoof guards; knee-pads for horses; electronic pet collars

حقائب مرنة لأللبسة; حقائب مظالت; حقائب مكياج متدرجة; حقائب مالبس; حقائب مالبس
الرياضية; حقائب مالبس سفرية; حقائب مناديل الجيب; حقائب من القماش المبطن; حقائب
من القماش المبطن للسفر; حقائب من معادن ثمينة ]حقائب يد[; حقائب من نوع محافظ
األوراق; حقائب نقل; حقائب نقل مستندات; حقائب ھدايا; حقائب و حقائب سفر قماشية
بوكورو[; حقائب يد; حقائب يد جلدية; حقائب يد-للمالبس الرياضية; حقائب يابانية ]شينجين
;صغيرة بمشابك ]حقائب يد[; حقائب يد صغيرة للمالبس; حقائب يد للرجال; حلقات مظالت
حماالت أطفال تلبسس على الجسم; حماالت ظھر لحمل األطفال; حماالت كتف; خزانات أمتعة
شخصية; دعامات للمظالت او الشماسي; راندسيالت ]حقائب مدرسية يابانية[; رباطات
حقائب; رسن جلدي; رسن للحيوانات; ركابات طوقية; ركاب سروج معدنية; زخارف جلدية
لالثاث; سترات فرائية للكالب; سروج; سروج جلدية; سروج للركوب; سلع مصنوعة من
جلد الجدي; سياط; سياط خيول الصيد; سياط ذات تسع شعب; سياط للخيل; سياط وسروج
وأطقم خيل; سير الركاب; سيور ذقن جلدية; سيور للزالجات; سيور لمعدات الجنود; شكائم
اللجام للحيوانات ]اطقم للحيوانات[; شماسي; شماسي ضد المطر; صمامات جلدية; صناديق
السفر ]مصنوعات جلدية[; صناديق ثياب ]حقائب سفرية[; صناديق ثياب سفرية; صناديق
جلدية او من ألواح جلدية; صناديق جلدية للقبعات; صناديق قبعات للسفر; صناديق من الليف
المفلكن; صناديق وحقائب سفر; صناديق وحقائب نقل األمتعة; طكاقات للحيوانات; عصابات
أعين للدجاج لمنع الشجار; عصي تسلق الجبال; عصي خيزران; عصي لرياضة المشي
الطويل; عصي مظالت; عضاضة من جلد غير مدبوغ للكالب; علب آالت موسيقية; علب
أدوات التجميل تباع فارغة; غمامات خفيفة للخيول ]اطقم للحيوانات[; علب مضغوطة
مخصصة لحقائب السفر; غمامات للخيول; فراء خام; فراء يباع بالجملة; فرو; فرو الخلد
]جلد تقليد[; قبضات لعكاكيز وعصي مشي; قواعد عصي; كمامات الفواه الحيوانات; لبادات
لسروج الخيول; لجامات ]اطقم للحيوانات[; لجامات صغيرة; لفافات لساق الفرس; لوارزم
 ليست من معادن ثمينة; لوازم ألجم الخيول من,ألجم الخيول من حديد; لوازم ألجم الخيول
;معادن ثمينة; محافظ بطاقات االئتمان ]مفاحظ نقود[; محافظ جلدية او من ألواح جلدية
محافظ جلدية ]حقائب يد[; محافظ جلدية مسطحة للوثائق واالوراق; محافظ جيب; محافظ
 ليست من المعدن النفيس; محافظ لألوراق المالية ]سلع جلدية[; محافظ,عملة معدنية
للبطاقات ]محافظ جيب[; محافظ نقود; محافظ نقود توضع على المعصم; محافظ نقود ذات
;أقسام للبطاقات; محافظ نقود ]ليست من معادن ثمينة[; مخرمات جلدية; مرابط للسروج
مظالت; مظالت أطفال; مظالت شاطئ; مظالت لباحات المنازل; مظالت متداخلة; مظالت
مالعب الغولف; مظالت ومظالت شمسية وعصي للمشي; مظالت يابانية من ورق مزيت
جاسا[; مظالت يابانية ورقية ]كاراكاسا[; معاليق لحمل الرضع; مغلفات جلدية-]جانومي
;لتعبئة السلع; مقابض لحمل أكياس التسوق; مقابض للحقائب السفرية; مقابض للعصي
;مقابض للمظالت; مقاود للكالب; مالبس للحيوانت االليفة; مالبس للكالب; ھياكل حقائب اليد
ھياكل سروج; ھياكل للمظالت او الشماسي; ھياكل مظالت; واقيات حوافر الخيول; واقيات
.لركب الخيول; ياقات الحيوانات األليفة اإللكترونية
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

بيتروليوم ناشيونال بيرھاد )بيتروناس(

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

ماليزيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
)Berhad (PETRONAS
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

تاور  ،1بيتروناس توين تاورز ،كوااللمبور سيتي سنتر،
 50088كوااللمبور ،ماليزيا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172212

27/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب وحقائب اليد وحقائب السفر وحقائب جميع الغايات والرياضات وحقائب الحمل؛
المحافظ؛ الشمسيات؛ حقائب الظھر؛ األكياس؛ الجزادين؛ الحزمة؛ البضائع المصنوعة من
الجلود المدبوغة والجلود المقلدة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءMY :
رقم االدعاء2019032207 :
تاريخ االدعاء2019/08/29 :

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172212
Class
18

Trademark

Goods/Services
Bags, handbags, travel bags, all purpose sports bags and tote
;bags; wallets; umbrellas; back packs; pouches; purses; belts
goods made of leather and imitations of leather
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032207
Claim Date: 29/08/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

05/03/2020

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

مونتبالنك-سيمبلو جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ھيلغروندويغ  22525 ،100ھامبورغ ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
18
الصنف
172233

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مصنوعات مصنوعة بالكامل أو بشكل أساسي من الجلد أو الجلود المقلدة وبالتحديد حافظات
المستندات الحقائب الجلدية التي من نوع المحافظ وحقائب السفر ذات العجالت وحقائب السفر
الصغيرة وحافظات ربطات العنق وحافظات المفاتيح وحقائب العربة وحزام الكتف وحقائب
الظھر والحقائب وحقائب الساعي وحقائب الكتف وحقائب اليد الصغيرة والمحافظ وحامالت
البطاقات ورقع التعليق لحقائب السفر وحقائب صغيرة للنقود المعدنية وأكياس الغسل لحمل
أدوات الزينة وحقائب المالبس للسفر مصنوعة من الجلد وحقائب الكتف الكبية وحقائب
الزينة )تباع فارغة( وحقائب مواد الزينة )تباع فارغة(.

05/03/2020

Date of

Applicant Name:
Montblanc-Simplo Gmbh
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172233
Class
18

Trademark

Goods/Services
Articles made wholly or principally of leather or imitation
leather, namely, document cases, briefcase type portfolios,
suitcases, briefcases, tie cases, key cases, trolley bags,
shoulder strap, back pack, bags, messenger bags, totes,
clutches, wallets, card holders, luggage tags, coin purses, wash
bags for carrying toiletries, garment bags for travel made of
leather, duffle bags, toiletry bags (sold empty), vanity case (sold
empty).
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تاريخ ايداع الطلب:

07/05/2020

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

جيمشارك ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جي.اس.اتش.كيو .بليث فالي بارك 3 ،سينترال بوليفارد،
سوليھل ،بي  8 90ايه بي ،المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
18
الصنف
172101

من اجل البضائع/الخدمات التالية
جلود وجلود مقلدة ،أمتعة ،وصناديق ثياب وحقائب للسفر ،حقائب سفر ،حقائب رياضية،
مظالت وشماسي ،حقائب ،حقائب من أجل الرياضة ،حقائب على ھيئة حزام للجري ،حقائب
لصاالت األلعاب الرياضية ،حقائب صغيرة ،حقائب حمل ،حقائب رياضية كبيرة ،حقائب للظھر،
حقائب من أجل المالبس ،حقائب ذات أربطة ،حقائب ذات أيدي لإلمساك بھا ،حقائب للغسيل،
حقائب شاطئ ،حقائب لألحذية ،حقائب قماشية ،حقائب لمستحضرات التجميل ،حقائب ألدوات
الزينة ،حقائب من قماش القنب ،حقائب للخصر ،علب لمستحضرات التجميل ،حقائب على
ھيئة حزام وحقائب للورك ،حقائب لليد ومحافظ ،أغلفة واقية مجھزة من أجل األمتعة ،حقائب
يد ،حقائب جلدية ،عالمات لوضعھا على األمتعة ،أربطة لألمتعة ،عالمات لألمتعة ،حقائب
لألحذية ،حقائب للتسوق ،مالبس للحيوانات ،مقود للحيوانات ،أطقم وأطواق للحيوانات،
أجزاء وتركيبات وملحقات لكافة السلع الوارد ذكرھا أعاله.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءPK :
رقم االدعاء550270 :
تاريخ االدعاء2019/11/08 :

07/05/2020

Date of

Applicant Name:
Gymshark Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address G.S.H.Q. Blythe Valley Park, 3 Central
Boulevard, Solihull, B90 8AB, United
Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172101
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitations of leather; luggage, trunks and travelling
;bags; suitcases; athletic bags; umbrellas and parasols; bags
;bags for sport; running belt bags; gymnasium bags; mini-bags
tote bags; duffel bags; backpacks; bags for clothes; drawstring
;bags; holdalls; wash bags; beach bags; boot bags; cloth bags
cosmetic bags; toiletry bags; canvas bags; bum bags; beauty
cases; belt bags and hip bags; purses and wallets; fitted
protective covers for luggage; handbags; leather bags; luggage
labels; luggage straps; luggage tags; shoe bags; shopping
bags; animal apparel; animal leads; animal harnesses and
collars; parts, fittings and accessories for all the aforesaid
goods.
Priority claim: Claim Country: PK
Claim No.: 550270
Claim Date: 08/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

فالينتينو اس.بيه.إيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
VALENTINO S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Turati 16/18, Milano, Italy

فيا توراتي  ،18/16ميالنو ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172177

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود والجلود المقلّدة؛ الجزادين؛ حقائب الكتب المدرسية والحقائب المدرسية التي تعلق
على الكتف؛ محافظ البطاقات؛ الحقائب الخاصة بالسفر؛ حقائب السفر؛ حقائب الظھر؛ محافظ
النقود؛ أكياس البقالة؛ حقائب األوراق والوثائق؛ حقائب الشاطئ؛ حقائب اليد؛ حقائب السفر؛
إطارات حقائب اليد؛ الجزادين؛ حقائب المستندات؛ الحافظات المصنوعة من الجلد؛ حقائب
مستحضرات التجميل التي تباع فارغة؛ حماالت المفاتيح من الجلود وجلود الحيوانات؛ أغطية
مالبس السفر؛ الحقائب الرياضية؛ العلب الجلدية للقبعات؛ القشط الجلدية للكتف؛ القشط
الجلدية؛ الفراء؛ الجلود الخام؛ أطواق الكالب؛ مالبس للحيوانات األليفة؛ المظالت؛ عصي
المشي؛ عصا المشي؛ السياط واطقم الحيوانات والسروج؛ لوازم ألطقم الحيوانات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء302019000096742 :
تاريخ االدعاء2019/12/18 :

07/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172177
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitations of leather; purses; school book bags,
;school satchels; card wallets; traveling trunks; travelling bags
backpacks; wallets; grocery tote bags; attache cases; beach
;bags; handbags; travel baggage; Handbag frames; purses
document cases; cases made of leather; beauty cases sold
;empty; key-cases of leather and skins; travel garment covers
;)sport bags; hat boxes of leather; straps (leather shoulder -
;straps (Leather -); fur; raw skins; dog collars; clothing for pets
umbrellas; walking sticks; walking staffs; whips, harness and
saddlery; harness fittings.
Priority claim: Claim Country: IT
Claim No.: 302019000096742
Claim Date: 18/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

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

ھاما جي ام بي اتش اند كو كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Hama GmbH & Co KG
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dresdner Stra?e 9, 86653 Monheim,
Germany

دريسدنر شتراسيه  86653 ،9منھايم ،المانيا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172167

الصنف

11/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

18

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود والجلود المقلّدة والبضائع المصنوعة من ھذه المواد الواردة في ھذه الفئة؛ الحقائب
واألوعية األخرى غير المصممة خصيصا ً لنقل البضائع المحمولة والبضائع الصغيرة
المصنوعة من الجلود )الواردة في ھذه الفئة( وتحديداً الجزادين ومحافظ المفاتيح؛ الصناديق
وحقائب السفر غير المجھزة وتحديداً األجھزة اإللكترونية والتقنية ومعدات الرياضة
والمالبس والمعدات المكتبية والمستلزمات المكتبية؛ الحقائب الجلدية؛ حقائب الشاطئ؛ محافظ
الجيب؛ حقائب المستندات والملفات؛ حقائب اليد؛ حقائب أدوات الصيد )لوازم الصيد(؛
حافظات البطاقات؛ حقائب رياض األطفال؛ حقائب حمل المالبس للسفر؛ حقائب مستحضرات
التجميل غير المجھزة؛ الواقيات المصنوعة من الجلد أو األلواح الجلدية؛ الصناديق
المصنوعة من األلياف المفلكنة؛ الربطات الجلدية؛ القشط الجلدية؛ حقائب حمل األدوات
الموسيقية؛ مستلزمات السفر )بضائع جلدية(؛ حقائب السفر؛ حقائب الظھر؛ الحقائب
المدرسية؛ حقائب الظھر المدرسية؛ حقائب التسوق ذات العجالت؛ حقائب الجنود؛ أحزمة
الكتف )أربطة( من الجلود؛ حقائب األدوات الجلدية؛ جلود الحيوانات أو جلود الحيوانات الخام
أو المدبوغة؛ الصناديق وحقائب السفر؛ المظالت والشمسيات وعصي المشي؛ السياط وأطقم
الحيوانات والسروج.

اشتراطات خاصة :ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باللون األحمر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172167
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials included in this class; bags and other containers not
specifically designed for the goods being carried, and small
goods of leather (included in this class), in particular purses,
key wallets; trunks and travelling bags, not fitted, in particular
for electronic and technical apparatus, sports equipment,
;clothing, office equipment and office materials; briefcases
beach bags; pocket wallets; attaché cases; handbags; game
;bags (hunting accessories); card cases; kindergarten bags
garment bags for travel; vanity cases, not fitted; cases, of
leather or leatherboard; boxes of vulcanised fibre; bands of
leather; leather straps; music cases; travelling sets
(leatherware); travelling bags; rucksacks; school bags; school
rucksacks; wheeled shopping bags; haversacks; shoulder belts
;(straps) of leather; tool bags of leather; animal skins, hides
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
Special condition: The registration of this trademark should be
in red color according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2020

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

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  30174 ،17فينيسيا ميستريه )في( ،إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
18
الصنف
172121

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب ،حقائب الكتف ،حقائب السفر ،حقائب مستحضرات التجميل ،حقائب جلدية ،محافظ
جلدية ،حقائب السفر الجلدية وصناديق جلدية ،علب جلدية ،حقائب من الجلد المقلد ،علب
المفاتيح المصنوعة من الجلد ،حقائب السفر من الجلد المقلد ،محافظ من الجلد المقلد،
صناديق من الجلد المقلد ،علب المفاتيح من الجلد المقلد ،حامالت المستندات ]علب الحمل[،
جلود الحيوانات وجلود غير مدبوغة ،صناديق وحقائب السفر ،المظالت والشمسيات وعصي
المشي )عكازات( ،السياط والسيور والسروج ،لباس الحيوانات.

28/06/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE), Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172121
Class
18

Trademark

Goods/Services
Bags; shoulder bags; traveling bags; cosmetic bags; leather
bags; leather wallets; leather suitcases, leather boxes; leather
;cases; imitation leather bags; key cases made of leather
imitation leather suitcases; imitation leather wallets; imitation
leather boxes; key cases of imitation leather; Document holders
[carrying cases]; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery; animal apparel.
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nijmat AL Sharq AL Awsat
for trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street swafieh ,salah sheamat street,
P.O.Box: 850466, 11185
Applicant for
- city/street swafieh ,salah sheamat
Correspondence
street P.O.Box 850466- 11185
Trademark
172154
Class
18

Goods/Services
Tanned leather, synthetic leather and products made from these
materials not included in other classes, wallets, insurance card
cases, businessCard cases, key holders, key wallets, luggage
and travel bags, Coin purses, flat leather wallets for documents
and papers, brifcases, suitcases. Backpacks, waterproof
cylindrical bags, air bagslacy canvas bags, sun umbrellas,
sports bags, book bags, sider bags, purses.

27/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نجمة الشرق األوسط للتجارة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، الصويفية،شارع صالح زحيمات: الشارع/المدينة
11185 ,850466:ب.ص

18

.الصويفية ص،شارع صالح زحيمات: الشارع/المدينة
11185 -850466ب
الصنف
172154

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الجلود المدبوغة والجلود الصناعية والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد المحافظ حافظات
األمتعة وحقائب،حامالت المفاتيح؛ محافظ للمفاتيح،حافظات بطاقات العمل،بطاقات التأمين
 حقائب مالبس،محافظ جلدية مسطحة للوثائق واألوراق،محافظ النقود المعدنية،السفر
 حقائب قماش،حقائب للطيران، حقائب أسطوانية الشكل مضادة للماء، حقائب ظھر،سفرية
. الجزادين،حقائب تحمل على الكتف، حقائب الكتب، حقائب رياضية،مزركشة؛ الشماسي
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تاريخ ايداع الطلب:

12/11/2020

اسم طالب التسجيل:

رانية احمد اسماعيل عثمان

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

االردن
فرد
عمان الجبيھة  ،ص.ب11523 ,50246:

عنوان التبليغ

ص.ب  11523 -50246عمان الجبيھة

رقم العالمة التجارية

172249

اعالن الجريدة الرسمية

12/11/2020

Date of

Applicant Name:

Ranya Ahmad esmaeel
Othman
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 50246, 11523

الصنف

18

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجزادين  ,مقابض حمل أكياس التسوق  ,محافظ للبطاقات محافظ جيب  ,القشط الجلدية ,
الحقائب التي توضع على الظھر  ,حقائب الشاطئ  ,المحافظ المشبكة ذات السالسل  * ,الخرج
 ,أحزمة الكتف الجلدية  ,القشط الجلدية المعلقة على الكتف  ,محافظ الجيب  ,حقائب اليد

Applicant for
P.O.Box 50246 -11523 Amman
Correspondence
Trademark
172249
Class
18

Goods/Services
purses , grips for holding shopping bags , card cases notecases
, leather straps , backpacks , beach bags , chain mesh purses ,
saddlebags* , leather shoulder belts , leather shoulder straps ,
pocket wallets , handbags
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Date of

13/09/2020

13/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

وليد ھاني حداد وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
11115 ,151265:ب. ص،  طارق بن زياد/ عمان

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

 طارق بن زياد/  عمان11115 -151265 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Walid Hani Haddad &
Partners Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/tareq Bin Zeyad, P.O.Box: 151265,
11115
Applicant for
P.O.Box 151265 -11115 amman/tareq Bin
Correspondence
Zeyad
Trademark
172349
Class
19

Goods/Services
, asphalt paving, bitumen, bituminous products for building,
coatings building materials , bitumen paper for building,
bituminous coatings for roofing, asphalt, refractory
construction materials, not of metal, binding material for road
repair, bitumen, bituminous products for building , pitch
Special condition: the registration of this mark should be in
black and yellow color

19

الصنف

172349

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, ورق القار للبناء,  طالءات مواد بناء, المنتجات القارية للبناء, القار, أسفلت الرصف,
 المواد الالصقة, غير المعدنية، المواد اإلنشائية العازلة, األسفلت,طالءات قارية لألسقف
 زفت, المنتجات القارية للبناء, القار,إلصالح الطرق
 ان تسجيل ھذه العالمة يكون بالون االسود و االصفر:اشتراطات خاصة
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Date of

30/06/2020

Applicant Name:

al mutakhasisa company
for the manufacture of
spring mattresses
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / markah , P.O.Box: 182617, 11118

Applicant for
P.O.Box 182617 -11118 amman/ markah
Correspondence
Trademark
172140
Class
20

Goods/Services
spring mattresses

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتخصصة لصناعة الفرشات الزنبركية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11118 ,182617:ب. ص،  ماركا/عمان

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

 ماركا/ عمان11118 -182617 ب.ص

عنوان التبليغ

172140

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

20

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الفرشات الزنبركية
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Date of

30/06/2020

Applicant Name:

al mutakhasisa company
for the manufacture of
spring mattresses
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / markah , P.O.Box: 182617, 11118

Applicant for
P.O.Box 182617 -11118 amman/ markah
Correspondence
Trademark
172138
Class
20

Goods/Services
spring mattresses

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتخصصة لصناعة الفرشات الزنبركية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

11118 ,182617:ب. ص،  ماركا/عمان

20

الصنف

 ماركا/ عمان11118 -182617 ب.ص

عنوان التبليغ

172138

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الفرشات الزنبركية
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Date of

30/06/2020

Applicant Name:

al mutakhasisa company
for the manufacture of
spring mattresses
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / markah , P.O.Box: 182617, 11118

Applicant for
P.O.Box 182617 -11118 amman/ markah
Correspondence
Trademark
172144
Class
20

Goods/Services
spring mattresses

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتخصصة لصناعة الفرشات الزنبركية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

11118 ,182617:ب. ص،  ماركا/عمان

20

الصنف

 ماركا/ عمان11118 -182617 ب.ص

عنوان التبليغ

172144

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الفرشات الزنبركية
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Date of

30/06/2020

Applicant Name:

al mutakhasisa company
for the manufacture of
spring mattresses
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / markah , P.O.Box: 182617, 11118

Applicant for
P.O.Box 182617 -11118 amman/ markah
Correspondence
Trademark
172142
Class
20

Goods/Services
spring mattresses

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتخصصة لصناعة الفرشات الزنبركية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

11118 ,182617:ب. ص،  ماركا/عمان

20

الصنف

 ماركا/ عمان11118 -182617 ب.ص

عنوان التبليغ

172142

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الفرشات الزنبركية
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Date of

30/06/2020

Applicant Name:

al mutakhasisa company
for the manufacture of
spring mattresses
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / markah , P.O.Box: 182617, 11118

Applicant for
P.O.Box 182617 -11118 amman/ markah
Correspondence
Trademark
172139
Class
20

Goods/Services
spring mattresses

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتخصصة لصناعة الفرشات الزنبركية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

11118 ,182617:ب. ص،  ماركا/عمان

20

الصنف

 ماركا/ عمان11118 -182617 ب.ص

عنوان التبليغ

172139

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الفرشات الزنبركية
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Date of

30/06/2020

Applicant Name:

al mutakhasisa company
for the manufacture of
spring mattresses
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / markah , P.O.Box: 182617, 11118

Applicant for
P.O.Box 182617 -11118 amman/ markah
Correspondence
Trademark
172141
Class
20

Goods/Services
spring mattresses

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة المتخصصة لصناعة الفرشات الزنبركية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

11118 ,182617:ب. ص،  ماركا/عمان

20

الصنف

 ماركا/ عمان11118 -182617 ب.ص

عنوان التبليغ

172141

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الفرشات الزنبركية

175

Date of

15/07/2020

Applicant Name:

M.Hussan
shnaneh&Brothers
Industrial co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/khaled ben al-walid ,
P.O.Box: 64, 11118 st. shnaneh center
no.208

:تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد حسن اشنانه واخوانه الصناعية

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

P.O.Box 64 -11118 city/street amman/
khaled ben al-walid –st. shnaneh center
no.208
172342
Class
20

شارع خالد بن الوليد/جبل الحسين/الشارع عمان/المدينة
11118 ,64:ب. ص، 208 اشنانه سنتر عماره رقم/

Applicant for
Correspondence
Trademark

15/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Goods/Services
Mattersses, spring mattresses, pillows, travel pillows ,neck
pillows
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (Mattresses)if used
separately from the mark

جبل/عمان
20

الصنف

الشارع/ المدينة11118 -64 ب.ص
شارع خالد بن الوليد/الحسين
208 اشنانه سنتر عماره رقم/
172342

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مخدات الرقبة, مخدات السفر,مخدات, فرشات زنبركيه,فرشات
(Mattresses) اان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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Date of

20/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

wajadan Almakan
Liltasmim LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman/wadi saqra-Building
Num238,c Floor(4)

Goods/Services
Home furniture,indoor furniture ,wood furniture, wooden
furniture,bean bag furniture

:تاريخ ايداع الطلب

شركة وجدان المكان للتصميم المحدودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

4  طابق-ج238 عمارة رقم-شارع وادي صقرة-عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 941238 -11194 city/street
:Amman/ wadi saqra-Building Num238,c
Floor(4)
172153
Class
20

20/07/2020

عمارة-شارع وادي صقرة- عمان11194 -941238 ب.ص
4  طابق-ج238 رقم
20

الصنف

172153

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أثاث خشبي ا الثاث القماش المحشي،أثاث خشبي،أثاث داخلي،أثاث منزلي
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تاريخ ايداع الطلب:

04/10/2020

اسم طالب التسجيل:

اللوفر للمطابخ وخزائن الحائط

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

االردن
ذ.م.م
عمان ام السماق  ،ص.ب11953 ,1752:

عنوان التبليغ

ص.ب  11953 -1752عمان  195 /شارع وصفي التل

رقم العالمة التجارية

172149

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خزائن المالبس ,أشغال خشبية ,مطابخ

اعالن الجريدة الرسمية

04/10/2020

Date of

Applicant Name:

Louver Kitchens & closets
LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Um sommaq, P.O.Box: 1752,
11953

الصنف

20

Applicant for
P.O.Box 1752 -11953 Amman / 195 Wasfi
Correspondence
Altal Str.
Trademark
172149
Class
20

Goods/Services
wardrobes, cabinet work, kitchens
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تاريخ ايداع الطلب:

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شنغھاي سوليد ستانليس ستيل برودكتس كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

واي سان زاو ،بو دونغ نيو ايريا ،شنغھاي ،201303
جمھورية الصين الشعبية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
الردن
21
الصنف
172087

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القوارير المعزولة ،زجاجات التبريد ،ھيكل القوارير العازلة ،القوارير العازلة ،أوعية عازلة
للحرارة للمشروبات ،أوعية عازلة للحرارة ،أجھزة التعقيم الضغط )الموصدة( غير
الكھربائية ،أواني التبريد ،أدوات المطبخ وبالتحديد مبردات )دالء الثلج( ،أواني بالستيكية
مطلية بالمينا لالستخدام اليومي )زبديات وأوعية وصحون وأواني وأكواب( ،األواني
الزجاجية لالستخدام اليومي )أكواب وصحون وأواني وأوعية( ،السيراميك للغايات المنزلية،
أوعية الشرب ،أطقم تقديم الشاي ،أطقم تقديم القھوة ،زجاجات عازلة ،أواني معزولة
وبالتحديد صناديق تبريد محمولة واوعية معزولة حراريا لالطعمة غير كھربائية.

07/07/2020
Shanghai Solid Stainless
Steel Products Co., Ltd.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Wai San Zao, Pu Dong New Area,
Shanghai 201303, P.R.CHINA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172087
Class
21

Trademark

Goods/Services
;Insulated flask; refrigerating bottles; vacuum flask shell
vacuum flask; heat-insulated containers for beverage; heatinsulated containers; nonelectric pressure autoclaves; cooling
pots; kitchen utensils mainly coolers [ice pails] and service
[dishes]; porcelain enamel plastic utensils for daily use(basin,
bowl, plate, pot, cup); glassware for daily use(cup, plate, pot,
jar); ceramics for household purposes; drinking vessels; tea
services; coffee services; vacuum bottles; insulated utensils
mainly portable cool boxes, non-electric and thermally insulated
containers for food.
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تاريخ ايداع الطلب:

26/07/2020

اسم طالب التسجيل:

لوج لالستثمارات التجاريه

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:

LOJ ForTrading
Investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Yarmook Street, P.O.Box:
425050, 11140

عمان  -جبل النصر  -شارع اليرموك  ،ص.ب,425050:
11140
ص.ب  11140 -425050عمان  -جبل النصر  -شارع
اليرموك
الصنف
172052

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستلزمات تلميع األحذية بالشمع غير الكھربائية ,جلد للتنظيف ,جلود شمواه للتنظيف ,القطع
القماشية لغسل األرضيات ,أدوات التنظيف سلك و ليف الجلي أصواف و بقايا أصواف و
لبادات و قطع قماش من أقمشة منسوجة أو غير منسوجة للتنظيف ,أجھزة التنظيف و اجھزة
غسيل الثياب و ھي )أجھزة التنظيف التي تعمل يدويا و مماسك لإلسفنج و اسفنج
لالستعماالت المنزلية و ألواح الغسيل الياف سلكية للتنظيف( ولبادات التنظيف ألجھزة
التنظيف و قطع قماش للتنظيف تستخدم مرة واحدة غير مصنوعة من اقمشة غير منسوجة
مشبعة بالكحول وادوات تستخدم في مجال التجميل و مرايا للجيب وامشاط واسفنج لمواد
تستخدم في مجال التجميل وفراشي تستخدم في مجال التجميل و علب للبودرة ورذاذات
العطور,أدوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي والمطبخ  ,وامشاط واسفنج  ,واواني
زجاجية واواني صيني واواني خزفية غير واردة في فئات اخرى  ,صحون او صواني من
الورق  ,نكاشات السنان  ,مصاصات للشرب  ,قفازات للمطبخ  /الفرن أكواب من الورق
والبالستيك ,مماسح للتنظيف ,فوط الجلي ألغراض المطبخ ,فراشي تنظيف ,نفاية قطن
للتنظيف ,فوط الجلي ,القطع القماشية للتلميع ,فوط التنظيف ,منافض الغبار المصنوعة من
الريش ,نفايات صوفية للتنظيف ,خرق )أقمشة( التنظيف ,المماسح ,قماش مسح الغبار)قطع
قماشية( ,القطع القماشية للتنظيف ,أدوات التنظيف ،العاملة باليد ,المكانس ,مفارش الموائد،
غير المصنوعة من الورق أو األنسجة ,فراشي لغسل الصحون ,سلك جلي معدني للقدور,
القطع القماشية لغسل األرضيات ,قماش كتان للتنظيف

26/07/2020

Date of

21

Applicant for
 P.O.Box 425050 -11140 AmmanCorrespondence
Yarmook Street
Trademark
172052
Class
21

Goods/Services
wax-polishing appliances, non-electric, for shoes, buckskin for
cleaning, chamois leather for cleaning, cloth for washing floors,
Cleaning tools, wire and clear fiber, fleece, leftovers, wool, felt
and fabric pieces of woven or non-woven fabrics for cleaning,
cleaning devices and laundry machines, which are (hand-held
cleaning devices, sponge holders and sponges for household
use, and washing boards. ) Cleaning pads for cleaning devices
and cleaning cloths for single use not made of non-woven
fabrics saturated with alcohol and tools used in the field of
cosmetics and pocket mirrors, combs and sponges for
materials used in the field of cosmetics and brushes used in the
field of cosmetics and boxes for powder and perfume atomizers,
tools, utensils and containers for use Home and kitchen, combs
and sponges, rags for cleaning, abrasive pads for kitchen
purposes, scrubbing brushes, cotton waste for cleaning,
scouring pads, polishing cloths, pads for cleaning, featherdusters, wool waste for cleaning, rags cloth for cleaning,
mops, dusting cloths rags , cloths for cleaning, cleaning
instruments, hand-operated, brooms, place mats, not of paper
or textile, dishwashing brushes, saucepan scourers of metal,
cloth for washing floors, cleaning tow
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2020

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

كات للصناعات المتعدده
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
CAT MULTI INDUSTRIES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-YARMOOK STREET, P.O.Box:
425050, 11140

عمان  -جبل النصر  -شارع اليرموك  ،ص.ب,425050:
11140
ص.ب  11140 -425050عمان  -جبل النصر  -شارع
اليرموك
الصنف
172054

28/07/2020

Date of

21

من اجل البضائع/الخدمات التالية
نفاية قطن للتنظيف ,فوط الجلي ألغراض المطبخ ,مماسح للتنظيف ,المكانس ,جلود شمواه
للتنظيف ,جلد للتنظيف ,مستلزمات تلميع األحذية بالشمع غير الكھربائية ,القطع القماشية
للتنظيف ,أدوات التنظيف ،العاملة باليد ,اإلسفنج لألغراض المنزلية ,فوط التنظيف ,أدوات
التنظيف ليف الجلي أصواف و بقايا أصواف و لبادات و قطع قماش من أقمشة منسوجة أو
غير منسوجة للتنظيف مماسح تنظيف أرضيات ,أجھزة التنظيف و اجھزة غسيل الثياب و ھي
)أجھزة التنظيف التي تعمل يدويا و مماسك لإلسفنج ألواح الغسيل الياف سلكية للتنظيف(
ولبادات التنظيف ألجھزة التنظيف وادوات تستخدم في مجال التجميل و مرايا للجيب وامشاط
واسفنج لمواد تستخدم في مجال التجميل وفراشي تستخدم في مجال التجميل و علب للبودرة
ورذاذات العطور,أدوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي والمطبخ  ,وامشاط واسفنج ,
واواني زجاجية واواني صيني واواني خزفية غير واردة في فئات اخرى  ,صحون او صواني
من الورق  ,نكاشات السنان  ,مصاصات للشرب  ,قفازات للمطبخ  /الفرن أكواب من الورق
والبالستيك ,أكواب من الورق أو البالستيك ,المماسح ,منافض الغبار المصنوعة من الريش,
قماش مسح الغبار)قطع قماشية( ,القطع القماشية لغسل األرضيات ,سلك الجلي للتنظيف,
نفايات صوفية للتنظيف ,قماش كتان للتنظيف ,سلك جلي معدني للقدور ,القطع القماشية
للتلميع

Applicant for
P.O.Box 425050 -11140 AMMANCorrespondence
YARMOOK STREET
Trademark
172054
Class
21

Goods/Services
cotton waste for cleaning, abrasive pads for kitchen purposes,
rags for cleaning, brooms, chamois leather for cleaning,
buckskin for cleaning, wax-polishing appliances, non-electric,
for shoes, cloths for cleaning, cleaning instruments, handoperated, sponges for household purposes, pads for cleaning,
Cleaning tools, fleece, leftovers, wool, felt and fabric pieces of
woven or non-woven fabrics for cleaning, cleaning devices and
laundry machines, which are (hand-held cleaning devices, and
washing boards.) Cleaning pads for cleaning devices and
cleaning cloths for single use not made of non-woven fabrics
saturated, combs and sponges for materials used in the field of
cosmetics and brushes used in the field of cosmetics and boxes
for powder and perfume atomizers, tools, utensils and
containers for use Home and kitchen, combs and sponges, cups
of paper or plastic, mops, feather-dusters, dusting cloths rags ,
cloth for washing floors, steel wool for cleaning, wool waste for
cleaning, cleaning tow, saucepan scourers of metal, polishing
cloths
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Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Disposable bulk container liners; bags for bulk containers;
sealable plastic bags for storage in bulk; bags [sacks] for
packaging materials in bulk; packaging sacks for transporting
materials in bulk; bags for the storage of bulk materials; bags
for the transportation of bulk materials; packaging bags [sacks]
of textile for bulk transportation.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172188
Class
22

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
22

الصنف

172188

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بطانات لالستخدام مرة واحدة في حاويات المواد السائبة؛ حقائب لحاويات المواد السائبة؛
حقائب بالستيكية محكمة اإلغالق للتخزين بشكل سائب؛ حقائب )أكياس( لتغليف المواد بشكل
سائب؛ أكياس التغليف لنقل المواد بشكل سائب؛ حقائب لتخزين المواد السائبة؛ حقائب لنقل
.المواد السائبة؛ أكياس تغليف ]أكياس[ من المنسوجات لنقل المواد السائبة
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب

182

تاريخ ايداع الطلب:

21/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة افينال لالستيراد و التصدير

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:

& AVENAL IMPORT
EXPORT CO . LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN / KING TALAL STR / DOWN
TOWN, P.O.Box: 23023, 11115

عمان /ش الملك طالل  /وسط البلد  ،ص.ب,23023:
11115
ص.ب  11115 -23023عمان /ش الملك طالل  /وسط البلد
172159

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحرامات

21/06/2020

Date of

الصنف

24

Applicant for
P.O.Box 23023 -11115 AMMAN / KING
Correspondence
TALAL STR / DOWN TOWN
Trademark
172159
Class
24

Goods/Services
BLANKETS
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تاريخ ايداع الطلب:

09/01/2020

اسم طالب التسجيل:

اندستريا دي ديزينو تكستايل ،اس .ايه).انديتكس اس .ايه(

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

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

افينيدا دي ال ديبوتاسيون ،اديفيسيو انديتكس ،آرتيكسو
)أيه كورونا( ،اسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
172118

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس سائقي الدراجات وراكبي الدراجات ،المرايل ،وليست من الورق ،عصابات )المالبس(،
أردية حمام بلباس البحر ومالبس السباحة قبعات االستحمام والصنادل ،البواء )أوشحة للرقبة
( ،حماة طوق ،األحذية الرياضية وأحذية الشاطئ ،أغطية )المالبس( ،شاالت ،أحزمة
)مالبس( ،أحزمة مالية )مالبس( ،سترات مقاومة للبلل للتزلج على الماء ،ربطات العنق،
مالبس ،الكورسيھات )المالبس الداخلية( ،الزنانير الرتداء ،شاالت الفراء األوشحة ،أغطية
الرأس ،أغطية )ملبوسات للرأس ،قفازات )مالبس( ،مالبس مقاومة للماء ،المشدات ،أوشحة
قصيرة رقيقة ،جوارب ،جوارب ،عصابات )مناديل حول العنق( ،فراء )مالبس( ،لباس نوم،
باطن االحذية عقب ،سراويل األطفال ]المالبس الداخلية[ ،الحجاب )المالبس( ،الحماالت،
كسوة الطفل المولود )المالبس( ،الحلل ،الياقات )مالبس( ،قفازات ،أغطية واقية لألذن
)مالبس( ،نعال داخلية  ،أطراف الكم المطوقة للمعصم ،أساور )مالبس( ،لباد يحشى به الثوب
عرضة للعرق ،مالبس الشاطئ؛ روب منزلي ،جيوب للمالبس ،حمالة الجوارب ،حماالت
وأربطة جوارب؛ تنورة؛ رداء محكم على الجسم؛ مريول )مالبس(؛ أزياء تنكرية؛ زي رسمي
موحد؛ حواف ناتئة للقبعات؛ أحذية فوقية مطاطية؛ حذاء خشبي؛ أربطة للجوارب ،المعاطف،
ألبسة القدم؛ أحذية أو صنادل من الحلفاء )الفصيلة النخلية( ،أجھزة غير قابلة لالنزالق
لألحذية عالية الرقبة واألحذية العادية ،روب منزلي؛ نعال حمام؛ بدلة العمل ،ثوب خارجي
فضفاض؛ قمصان )المالبس الداخلية(؛ القبعات ،مالبس تدفئ القدمين ،بدون تسخين
كھربائيا؛ أحذية ذات رقبة بالرباط؛ األجزاء العليا من الحذاء عالي الرقبة؛ نتوءات ألحذية كرة
القدم ذات الرقبة؛ تجھيزات معدنية لألحذية؛ أطراف لملبوسات القدم؛ حواشي عالية الرقبة
لألحذية؛ كعوب لألحذية عالية الرقبة؛ سروال )مالبس( ،والقمصان؛ حلية قميص ،األجزاء
األمامية من القميص؛ قمصان قصيرة األكمام؛ تي شيرت؛ حماالت للثدي )المالبس الداخلية(،
سراويل ،صدريات ،صدرية ،جاكيتات )مالبس( ،سترات الصيد؛ جاكتات من نسيج صوفي
)مالبس(؛ مجموعات )المالبس( ،قمصان تحتية )مالبس داخلية( ،مالبس جاھزة؛ ياقات قابلة
للنزع؛ مالبس من الجلد؛ مالبس من الجلود المقلدة؛ قبعات االستحمام؛ التنانير ،بطانات
جاھزة )أجزاء من المالبس( ،معاطف؛ معاطف خفيفة؛ قماش جبردين )مالبس(؛ أحذية
للجمباز؛ قميص صوفي محكم الحبك )المالبس(؛ البلوزات ،البلوفرات ،سحابات )البلوفرات(،
بزات ،واقيات تدفئة )المالبس(؛ أجزاء علوية لملبوسات األقدام؛ البركة سترة فرائية ذات
قلنسوة ،دثر كتفين؛ معطف مبطن بفرو ،بنطال ،الجراميق سروال ضيق ،الجوارب ،مالبس
محبوكة )المالبس( ،البلوزات ،السراويل القصيرة ،مالبس للجمباز لباس خارجي ،ثياب
داخلية ،صنادل ،الساري ،فساتين ،المالبس الداخلية ،القبعات ،غطاء الرأس والذقن ،ثياب
فضفاضة ،سيور للحذاء النصفي ،أشرطة سراويل ،العمائم ،بدالت ،النعال ،أحذية ،حذاء
رياضي.

09/01/2020
Industria De Diseno Textil,
)S.A. (Inditex, S.A.

Date of

Applicant Name:

Nationality
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
Arteixo (A Coruna), Spain
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172118
Class
25

Goods/Services
Motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands
(clothing); bath robes; bathing suits, swimsuits; bathing caps
and sandals; boas (necklets); collar protectors; boots for sports
;)and beach shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing
;money belts (clothing); wet suits for water-skiing; neckties
;clothing; corsets (underclothing); sashes for wear; fur stoles
;)scarves; headgear; caps (headwear); gloves (clothing
;waterproof clothing; girdles; mantillas; stockings; socks
bandanas (neckerchiefs); furs (clothing); pyjamas; soles for
;)footwear; heels; babies' pants [underwear]; veils (clothing
;)suspenders; layettes (clothing); blazers; collars (clothing
mittens; ear muffs (clothing); inner soles; cuffs, wristbands
;(clothing); dress shields; beach clothes; dressing gowns
;pockets for clothing; socks suspenders; stocking suspenders
;petticoats; tights; aprons (clothing); masquerade costumes
;uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; garters; coats
footwear; esparto shoes or sandals; non-slipping devices for
boots and shoes; dressing gowns; bath slippers; overalls,
smocks; teddies (undergarments); berets; footmuffs, not
electrically heated; lace boots; boots; boot uppers; studs for
boots; fittings of metal for footwear; tips for footwear; welts for
;footwear; heelpieces for footwear; drawers (clothing), shirts
shirt yokes; shirt fronts; short-sleeve shirts; tee-shirts; bodices
(lingerie); panties; vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing
vests; stuff jackets (clothing); combinations (clothing); slips
;(undergarments); ready-made clothing; detachable collars
clothing of leather; clothing of imitations of leather; shower
caps; skirts; ready-made linings (parts of clothing); overcoats,
topcoats; gabardines (clothing); gymnastic shoes; jerseys
;(clothing); sweaters; pullovers; jumpers (pullovers); liveries
;muffs (clothing); footwear uppers; parkas; pelerines; pelisses
;)trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear (clothing
;blouses; shorts; clothing for gymnastics; outerwear
;underwear; sandals; saris; dresses; underpants; hats; wimples
;togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; slippers
shoes; sports shoes.

184

تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

بيتروليوم ناشيونال بيرھاد )بيتروناس(

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

ماليزيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
)Berhad (PETRONAS
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

تاور  ،1بيتروناس توين تاورز ،كوااللمبور سيتي سنتر،
 50088كوااللمبور ،ماليزيا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172211

27/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس ؛ القمصان القطنية ذات الياقات والقمصان والقمصان
ذات األكمام القصيرة وبنطلونات الغولف والقبعات وعصابات للرأس والسترات والكنزات
والمالبس المحبوكه وربطات العنق واللفحات والجوارب والقمصان للرياضة والسترات بدون
أكمام وعصبات المعاصم واألزياء الموحدة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءMY :
رقم االدعاء2019032209 :
تاريخ االدعاء2019/08/29 :

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172211
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothing, footwear, headgear; polo shirts, shirts, tee-shirts, caps
trousers, hats, headbands, jackets, sweaters, knitwear, neckties,
scarves, socks, sports jerseys, vests, wristbands, uniforms.
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032209
Claim Date: 29/08/2019
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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
172091
Class
25

Goods/Services
Clothing for sports; special footwear for sports; wind jackets;
wristbands; golf shoes; golf spikes; spiked golf shoes; cyclist's
suits of jerseys for racing; cyclist's pants for racing; cyclist's
overalls; clothing; golf trousers; golf caps; golf shirts; golf
pants; golf skirts; jackets; jogging pants; sweat pants; trousers;
overcoats; raincoats; sweaters; sport shirts; camisoles; shirts;
undershirts; underpants; thermal underwear; vests; opennecked shirts; polo shirts; collar protectors; socks; scarfs;
gloves; gloves for bicycling; neckerchieves; thermal supporters
[clothing]; mufflers; ear muffs; hats; caps (clothing); visors;
sports shoes; walking shoes; shoes; footwear [other than
special footwear for sports]; Japanese style coats [Happi];
aprons; gloves for bicycle racing; gloves for cycling.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
Special condition: 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-3  كايوباشي،1-1

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
25
الصنف
172091

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مسامير، أحذية الجولف، أساور، سترات للرياح، أحذية خاصة للرياضة،مالبس للرياضة
 سراويل لدراجي،  بدالت بقمصان لراكبي الدراجات للسباق، احذية بنعال شائك،احذية الغولف
، قمصان الجولف، قبعات الجولف، سراويل الجولف، مالبس،  مالبس للدراج،السباق
، بنطلون، سراويل رياضية، سراويل للجري، جاكيتات، تنانير غولف،سراويل الجولف
 سراويل، فنايل، قمصان، قمصان كيميسول، قمصان رياضية، بلوزات، معاطف مطر،معاطف
 اطواق، قمصان البولو، سترات قمصان مفتوحة العنق، المالبس الداخلية الحرارية،داخلية
 مالبس، أغطية الرأس، قفازات لركوب الدراجات، قفازات، األوشحة، الجوارب،حماية القافة
 أحذية، أقنعة،( طواقي)مالبس، القبعات، سدادت األذن، خمار،[مساندة حرارية ]مالبس
 معاطف على الطراز،[ األحذية ]غير األحذية الخاصة لأللعاب الرياضية، أحذية،المشي
. قفازات لركوب الدراجات، قفازات لسباق الدراجات، مآزر،[الياباني ]ھابي

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
152041-2019 :رقم االدعاء
2019/12/03 :تاريخ االدعاء
 يتعھد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية:اشتراطات خاصة
BRIDGESTONE
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تاريخ ايداع الطلب:

07/06/2020

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

فالينتينو اس.بيه.إيه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
VALENTINO S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Turati 16/18, Milano, Italy

فيا توراتي  ،18/16ميالنو ،ايطاليا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172178

الصنف

Applicant for
Correspondence

25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ؛ المالبس الكاملة المكونة من قطعة واحدة للعمل؛ المالبس الداخلية؛ الكنزات؛
القمصان؛ الكنزات؛ البدالت والمالبس الجاھزة؛ السلع المحبوكة؛ المعاطف؛ التنانير؛ التنانير
التحتية؛ الكنزات الصوفية؛ المعاطف الخفيفة؛ السترات؛ الجاكيتات المحشوة؛ سترات التزلج؛
بنطلونات التزلج؛ الستر المزودة بقلنسوات؛ المالبس الجلدية؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛
القمصان القصيرة؛ البنطلونات؛ المالبس الخارجية؛ األرواب النسائية؛ المالبس الضيقة؛
السترات بدون أكمام؛ القمصان الصوفية؛ البيجامات؛ األرواب؛ حماالت الصدر النسائية؛
الستر؛ مشدات الصدر بدون حماالت؛ السراويل الداخلية القصيرة ؛ مالبس األطفال؛ لوازم
وثياب الرضع؛ قبعات للسباحة؛ مالبس السباحة؛ مالبس الجمباز؛ مالبس للوقاية من المطر؛
المعاطف الواقية من المطر؛ األزياء التنكرية؛ ألبسة القدم؛ الشباشب؛ صنادل االستحمام؛
الجزمات؛ األحذية الرياضية؛ أحذية الركوب؛ الواقيات المطاطية لألحذية؛ االحذية؛ أحذية
للشاطئ؛ الصنادل؛ أحذية للتدريب؛ أحذية ممارسة التمارين البدنية؛ واقيات األحذية؛ أغطية
الرأس؛ القبعات؛ القبعات المسطحة المستديرة؛ واقيات الشمس للعيون ؛ والجوارب ؛ حماالت
للجوارب الطويلة؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ أربطة للجوارب؛ والقفازات؛ الشاالت ؛ ربطات
العنق؛ ربطات العنق التي على شكل وردة؛ األوشحة والشاالت والحجابات؛ المناديل الكبيرة
المزركشة؛ الفراء)مالبس(؛ أوشحة الفراء؛ أحزمة الخصر؛ فساتين الزفاف.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIT :
رقم االدعاء302019000096742 :
تاريخ االدعاء2019/12/18 :

07/06/2020

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172178
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Clothing; Coveralls; Underwear; Jumpers; Shirts; Sweaters
;Suits, Ready made clothing; Articles of knitwear; Coats; Skirts
Petticoats; Pullover; Topcoats; Jackets; Quilted jackets; Ski
;jackets; Ski trousers; Parkas; Leather clothing; T-shirts
;Chemisettes; Trousers; outer clothing; Dressing gowns; Tights
;Gilets; Jerseys; Pajamas (am.); Robes; Brassieres; Vest tops
;Bustiers; Briefs; Children's wear; Layettes; Swimming caps
Swimming costumes; Clothing for gymnastic; Rainproof
;clothing; Mackintoshes; Masquerade costumes; Footwear
;Slippers; Bath sandals; Boots; boots for sports; Riding shoes
;Galoshes; Shoes; Beach shoes; Sandals; Training shoes
;Gymnastic shoes; Overshoes; Headgear; Hats; Berets; Visors
;Socks; stocking suspenders; Stockings; Garters; Gloves
;Shawls; Neckties; bow ties; Scarves and foulards, Veils
Bandanas; Furs (clothing); Stoles of fur; Waist belts; Wedding
dresses.
Priority claim: Claim Country: IT
Claim No.: 302019000096742
Claim Date: 18/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

28/06/2020

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

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا تيراجليو  30174 ،17فينيسيا ميستريه )في( ،إيطاليا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
172120

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس للجمباز ،باليز )مالبس علوية( ،كنزات قطنية ،كنزات صوفية ،الكنزات ،المالبس
المحبوكة ،قمصان ،قمصان نصف كم )تي شيرت( ،جاكيتات )سترات( ،معاطف ،سراويل،
تنانير ،فساتين ،بدالت ،سراويل ضيقة ،جوارب ،مالبس داخلية ،بيجامات )لباس نوم( ،أحذية
ذات الكعوب ،أحذية رياضية ،أحذية أنيقة ،صنادل ،جزمات ،أحذية بدون كعب ،أحذية الباليه
)بدون كعب( ،صنادل ،األوشحة ،القبعات ،الطواقي ،قفازات.

28/06/2020

Date of

Applicant Name:
OVS S.p.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre
(VE), Italy
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172120
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Clothing for gymnastics; tops; sweaters; jumpers; pullovers
;knitwear; shirts; t-shirts; jackets; coats; trousers; skirts
;dresses; suits; tights; socks; underwear; pajamas; heels
;sporting shoes; elegant shoes; sandals; boots; loafers
ballerinas; sandals; scarfs; hats; caps; gloves.
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

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

شركة كوما الرياضية
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان/الدوار الثالث /شارع الشريف حسين بن
علي /مجمع الرياض /الطابق السادس  ،ص.ب,35116:
11180
ص.ب  11180 -35116المدينة/الشارع عمان/الدوار
الثالث /شارع الشريف حسين بن علي /مجمع الرياض /الطابق
السادس
25
الصنف
172037

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس المالبس الجاھزة اثواب ضيقة قمصان للرياضة مالبس للرياضة البدنية قمصان نص
كم )تي -شيرت(

16/07/2020

Date of

Applicant Name:
kuma sports company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Third circle /ALshareef Hussain AL-Hussain Bin
Ali/center/6th floor, P.O.Box: 35116, 11180
Applicant for
Correspondence

P.O.Box 35116 -11180 city/street
Amman/Third circle /AL-shareef Hussain
AL-Hussain Bin Ali/center/6th floor
172037
Class
25

Trademark

Goods/Services
clothing, Ready -made clothing, Thights, sports jerseys,
clothing for gymnastics Tee-shirt
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2020

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

سائد محمود عيد جعباص
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Saed Mahmoud Eid Jabas
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman- Tlaa Ali , AL Sultan Marketing
Street, P.O. Box 1536, 11947 Amman.,
P.O.Box: 841153, 11184

عمان ،تالع العلي  ،شارع سوق السلطان  ،ص.ب، 1536 .
 11947عمان  ،ص.ب11184 ,841153:

Applicant for
Correspondence

الخيار الصحيح للملكية الفكرية ص.ب 11184 -841153
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 59
الطابق االرضي
172297

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس  ،المالبس الرجالية ،المالبس النسائية ،مالبس االطفال  ،االحذية  ،االبواط ،اغطية
الراس ،اغطية القدم
التنازل :ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستخدام كلمة (SPORT
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة .

28/07/2020

Date of

25

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172297
Class
25

Trademark

Goods/Services
Clothes, men’s wear, women’s wear, kids’ wear, shoes , boots ,
headgear, foot wear
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the exclusive rights to use the
word (SPORT) apart from the mark.
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2020

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

بوليفيا لتجارة األلبسه
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Bolivia for Clothes Trade
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 1101, 11910

عمان  ،ص.ب11910 ,1101:

الفؤاد للملكيه الفكريه ص.ب 11910 -1101
عمان/الشميساني
الصنف
172025

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكنزات الصوفية ,المالبس ,األحذية ,مالبس ممارسة التمارين البدنية ,المالبس الجلدية,
المعاطف  ,المالبس الداخلية ,الكنزات ,البيجامات ,القمصان ,الجوارب النسائية الطويلة,
التنانير  ,مالبس اطفال ,البدالت ,أحزمة السراويل ,السراويل ,ربطات العنق ,القبعات

28/07/2020

Date of

25

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 Amman/Al Shmesani
Trademark
172025
Class
25

Goods/Services
pullovers, clothing*, shoes*, clothing for gymnastics, clothing of
leather, coats, underwear, sweaters, pyjamas, shirts, stockings,
skirts, clothing for kids, suits, trouser straps, trousers, neckties,
hats
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تاريخ ايداع الطلب:

02/09/2020

اسم طالب التسجيل:

عبدﷲ احمد محمد مكان

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Abdullah ahmad
mohammad Makan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Tla'l ali -Khalil salim st., P.O.Box:
962272, 11906

عمان-تالع العلي-شارع خليل سالم  ،ص.ب,962272:
11906
ص.ب  11906 -962272عمان-تالع العلي-شارع خليل
سالم
الصنف
172066

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسة

02/09/2020

Date of

25

Applicant for
 P.O.Box 962272 -11906 Amman-Tla'l aliCorrespondence
Khalil salim st.
Trademark
172066
Class
25

Goods/Services
clotghing
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تاريخ ايداع الطلب:

01/10/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سوقني لتصميم المطبوعات الدعائية

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

االردن
ذ.م.م
جبل عمان -الدوار الثالث  ،ص.ب11183 ,830593:

عنوان التبليغ

ص.ب  11183 -830593جبل عمان -الدوار الثالث

رقم العالمة التجارية

172063

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

اعالن الجريدة الرسمية

01/10/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

sawqni for Design of
advertisinf publications
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jabal Amman-Third circle , P.O.Box:
830593, 11183

25

Applicant for
P.O.Box 830593 -11183 Jabal AmmanCorrespondence
Third circle
Trademark
172063
Class
25

Goods/Services
clothing,footwear,headear
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تاريخ ايداع الطلب:

17/11/2020

اسم طالب التسجيل:

عيسى عبدالرحيم عيسى سالم

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/وسط البلد/ش قريش/سقف السيل  ،ص.ب,420:
11820
ص.ب  11821 -1066عمان -تالع العلي ،شارع محمد ابو
دلو عماره 8
25
الصنف
172268

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس

17/11/2020

Date of

Applicant Name:

Issa Abdel Rahim Issa
Salem
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/Down Town, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 1066 -11821 Amman tlaa alali
Correspondence
mohamed abu dallo building no 8
Trademark
172268
Class
25

Goods/Services
*clothing
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تاريخ ايداع الطلب:

07/05/2020

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

جيمشارك ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جي.اس.اتش.كيو .بليث فالي بارك 3 ،سينترال بوليفارد،
سوليھل ،بي  8 90ايه بي ،المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
26
الصنف
172301

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لبادات داعمة للصدر قابلة لإلزالة )ملحقات مالبس( ،حواف مزركشة للمالبس ،حواف
للمالبس ،رقع للمالبس ،لبادات صدريات للمالبس ،األقمشة النسيجية الزخرفية ،المطرزات
والشرائط والجدائل الزينة ،األزرار والكالبات والحلقات والدبابيس واإلبر ،زينة الشعر،
أغراض تثبيت الشعر ،أربطة الشعر ،مشابك الشعر ،ربطات الشعر القماشية ،ربطات اليد
لتثبيت األكمام ،شارات لالرتداء ،ليست من المعادن النفيسة ،أبازيم الحزام ،مشابك الحزام،
رباطات الجزمات ،أبازيم للمالبس ،حبال للمالبس ،مشابك تثبيت للمالبس ،حبال الرقبة
لالرتداء ،رباطات األحذية ،زينة األحذية من البالستيك ،زمامات ،ساحبات الزمامات.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء3446089 :
تاريخ االدعاء2019/11/21 :

07/05/2020

Date of

Applicant Name:
Gymshark Limited
Nationality
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address G.S.H.Q. Blythe Valley Park, 3 Central
Boulevard, Solihull, B90 8AB, United
Kingdom
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172301
Class
26

Trademark

Goods/Services
;]Removable breast enhancer pads [clothing accessories
borders for hemming clothing; edging for clothing; clothing
;patches; bra pads for clothing; decorative textile articles
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins
;and needles; hair decorations; hair fastening articles
hairbands; hair clips; scrunchies; armbands for holding
;sleeves; badges for wear, not of precious metal; belt buckles
;belt clasps; boot laces; buckles for clothing; cords for clothing
fasteners for clothing; lanyards for wear; shoe laces; shoe
ornaments of plastic; zips; zipper pulls.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3446089
Claim Date: 21/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب:

17/11/2020

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

مريم عيسى مراد مراد
االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/ام السماق الجنوبي/ش ابراھيم الباعوني/مقابل مدرسة
فراس العجلوني  ،ص.ب11820 ,420:
ص.ب  11821 -1066عمان -تالع العلي ،شارع محمد ابو
دلو عماره 8
26
الصنف
172269

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مطرزات ,مخرمات للحواشي ,اإلبر ,إبر خياطة ,إبر حياكة ,إبر تطريز

17/11/2020

Date of

Applicant Name:
Maryam Issa Murad Murad
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/um al sumaq, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 1066 -11821 Amman tlaa alali
Correspondence
mohamed abu dallo building no 8
Trademark
172269
Class
26

Goods/Services
embroidery, lace for edgings, needles*, sewing needles, knitting
needles, embroidery needles
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تاريخ ايداع الطلب:

18/05/2020

اسم طالب التسجيل:

سوني إنتراكتيف إنترتينمنت إنك

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SONY INTERACTIVE
ENTERTAINMENT INC.

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجھزة تحكم خاصة بوحدات التحكم باأللعاب؛ أجھزة تحكم لأللعاب خاصة بألعاب الحاسوب؛
وحدات تحكم أللعاب حاسوب تستخدم مع شاشات أو أجھزة عرض خارجية؛ وحدات تحكم
أللعاب الفيديو؛ وحدات تحكم أللعاب الفيديو تستخدم مع شاشات أو أجھزة عرض خارجية؛
أجھزة تحكم عن بُعد يدوية تفاعلية أللعاب الفيديو تستخدم للعب ألعاب إلكترونية؛ وحدات
تحكم عن بُعد تفاعلية أللعاب الفيديو.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء79684 :
تاريخ االدعاء2020/01/29 :

Applicant Name:

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

 1-7-1كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،اليابان

172079

18/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

28

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172079
Class
28

Trademark

Goods/Services
Controllers for game consoles; game controllers for computer
games; computer game consoles for use with an external
display screen or monitor; video game consoles; video game
;consoles for use with an external display screen or monitor
video game interactive hand held remote controls for playing
electronic games; video game interactive remote control units.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 79684
Claim Date: 29/01/2020

197

Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Playthings designed as small-scale machines and apparatus.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172187
Class
28

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
28

الصنف

172187

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.األلعاب المصممة كآالت وأجھزة مصغرة
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

سوني إنتراكتيف إنترتينمنت إنك

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Sony Interactive
Entertainment Inc.

Applicant Name:

Nationality
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 1-7-1كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،اليابان

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172078

02/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

28

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وحدات التحكم أللعاب الفيديو؛ أجھزة تحكم لوحدات التحكم باأللعاب؛ سماعات لأللعاب؛ أجھزة
تحكم عن بُعد لوحدات التحكم باأللعاب
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء80102 :
تاريخ االدعاء2020/03/12 :

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172078
Class
28

Trademark

Goods/Services
Video game consoles; controllers for game consoles; gaming
headsets; remote controls for game consoles.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 80102
Claim Date: 12/03/2020
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

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

شركة كوما الرياضية
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان/الدوار الثالث /شارع الشريف حسين بن
علي /مجمع الرياض /الطابق السادس  ،ص.ب,35116:
11180
ص.ب  11180 -35116المدينة/الشارع عمان/الدوار
الثالث /شارع الشريف حسين بن علي /مجمع الرياض /الطابق
السادس
28
الصنف
172036

من اجل البضائع/الخدمات التالية
احزمة رفع االثقال )أدوات رياضية( ,واقيات للركب)أدوات رياضية( ,واقيات للمرفق)أدوات
رياضية(

16/07/2020

Date of

Applicant Name:
kuma sports company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Third circle /ALshareef Hussain AL-Hussain Bin
Ali/center/6th floor, P.O.Box: 35116, 11180
Applicant for
Correspondence

P.O.Box 35116 -11180 city/street
Amman/Third circle /AL-shareef Hussain
AL-Hussain Bin Ali/center/6th floor
172036
Class
28

Trademark

Goods/Services
weightlifting belts(sports articles), knee guards(sports articles),
)Elbow guard(sports articles
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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
172308
Class
29

Goods/Services
Argan oil
Special condition: The registration of this trademark should be
in brown, green, yellow and black colors according to the print
filed with the application
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (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

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
29
الصنف
172308

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
زيت االرجان
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البني واالخضر واالصفر واالسود وذلك
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
( إذاARGAN) ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

18/02/2020

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

ستوكيارد بيه تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

يونيت  104.3دا فينشي بيزنيس بارك  6 ،ليوناردو درايف،
ايجل فارم ،كيو ال دي ،4009 ،استراليا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
172234

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم ،لحم البقر ،منتجات اللحوم ،منتجات لحوم البقر ،شرائح )ستيك( اللحم ،شرائح
)ستيك( لحم البقر ،قطع اللحم.

18/02/2020

Date of

Applicant Name:
Stockyard Pty Ltd
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit 104.3 Da Vinci Business Park, 6
Leonardo Drive, Eagle Farm, QLD, 4009,
AUSTRALIA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172234
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat; Beef; Meat products; Beef products; Steaks of meat; Beef
steaks; Cuts of meat.
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تاريخ ايداع الطلب:

25/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة صحتين الدارة المطاعم والتجارة

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  92440الدوحة ،قطر

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
172239

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التمور ،المكسرات المحضرة ،الزيوت الصالحة لألكل ،الفواكه والخضار المحفوظة والمجمدة
والمجففة والمطبوخة ،الھالم )الجلي( والمربيات.

25/02/2020
Sahtin Manage
Restaurants and Trade

Date of

Applicant Name:

Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 92440, Doha, Qatar

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172239
Class
29

Trademark

Goods/Services
Dates; prepared nuts; edible oils; preserved, frozen, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies and jams.
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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 8103 :الرياض  11482المملكة العربية السعودية

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
172125

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزبدة و زبدة الكاكاو و زبدة جوز الھند و زبدة الفول السوداني و كريمة الزبدة و الكافيار و
الجبنة و زيت جوز الھند و الكريمة )منتجات األلبان( و الكريمة المخفوقة و الكروكيت )كبب
لحم السمك( و التمر و السمن و الحليب و المخلالت و الزبيب و الزبادي و اللحوم و السمك و
الدواجن و لحوم طرائد الصيد ،مستخرجات )مستخلصات( اللحوم ،فواكة و خضروات
محفوظة و مجمدة و مجففة ،الھالم )الجلي( و المربيات و الفواكة المطبوخة بالسكر ،البيض،
منتجات الحليب ،الزيوت و الدھون الصالحة لألكل.
العالمة محددة بااللوان البني والبرتقالي واالبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات
التجارية.

03/03/2020

Date of

Applicant Name:

& Forsan Foods
Consumer Products Co.
Ltd
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 8103, Riyadh 11482, Saudi
Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street , Amman , Jordan
172125
Class
29

Trademark

Goods/Services
Butter, Butter (Cocoa), Butter (Coconut), Butter (Peanut),
Buttercream, Caviar, Cheese, Coconut oil, Cream (dairy
products), Cream (Whipped), Croquettes, Dates, Margarine, Milk,
Pickles, Raisins, Yoghurt, Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk products; edible
oils and fats.
Claiming Colors brown, orange and white as per the specimen
filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

10/05/2020

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

تايز استراليا بيه تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بيلدنغ  ،3فريواي اوفيس بارك  2728لوجان رود ،ايت مايل
بلينز كوينزالند  ،4113استراليا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
172106

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم ،اللحوم المجمدة ،اللحوم المجففة بالتجميد ،الوجبات الجاھزة التي تحتوي على
اللحوم ،اللحوم المحفوظة ،اللحوم المعلبة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءAU :
رقم االدعاء2083838 :
تاريخ االدعاء2020/04/24 :

10/05/2020

Date of

Applicant Name:
Teys Australia Pty Ltd
Nationality
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building 3, Freeway Office Park 2728
Logan Road, Eight Mile Plains
Queensland 4113, Australia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172106
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat; frozen meat; freeze-dried meat; prepared meals
containing meat; meat, preserved; meat, tinned [canned].
Priority claim: Claim Country: AU
Claim No.: 2083838
Claim Date: 24/04/2020
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Date of

10/06/2020

Applicant Name:

10/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

يوروكوغلو سوت في يورونليري ساناي تكاريت انونيم سيركيتي

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

اعالن الجريدة الرسمية

YORUKOGLU SUT VE
URUNLERI SANAYI
TICARET ANONIM
SIRKETI
Nationality
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM 2.
CADDE ANTALYA TURKIYE
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172258
Class
29

 كادي انطاليا – تركيا.2  كيسيم.1 اورجانايز ساناي بولجيزي

29

Goods/Services
Ajvar [preserved peppers]; Apple purée; Beans; preserved; Black
pudding; Bouillon; Bouillon concentrates; Bouillon (Preparations for
making -); Butter; Butter (Chocolate nut-); Butter (Cocoa-); Butter
(Coconut-); Butter (Peanut-); Buttercream; Cheese; Chips (Fruit-);
Chips (Potato-); Chocolate nut butter; Clams [not live]; Cocoa butter;
Coconut butter; Coconut; desiccated; Coconut fat; Coconut oil;
Concentrates (Bouillon-); Concentrates (Broth-); Corn oil; Cranberry
sauce [compote]; Cream [dairy products]; Cream (Whipped-);
Crustaceans [not live]; Dates; Edible fats; Edible oils; Eggs; Fatcontaining mixtures for bread slices;Ferments (Milk----)for for culinary
purposes; Flakes (Potato-); Fruit pulp; Fruit salads; Fruit;
stewed;Fruit-based snack food; Fruits (Crystallized -); Fruits (Frosted); Fruits; tinned [canned (Am.)]; Game [dead];Garlic(Preserved---);
Gelatine; Hummus [chickpea paste]; Jams; Jellies for food; Juices
(Vegetable -) for cooking. Kefir [milk beverage]; Margarine;
Marmalade; Meat; Meat extracts; Meat; preserved; Meat; tinned
[canned (Am.)]; Meats (Salted-); Milk; Milk(Albumin----) Milk beverages
[milk predominating]; Milk products; Milk shakes;Mousses(Vegetable
-); Mushrooms; preserved; Nuts; prepared; Olive oil for food; Olives;
preserved; Onions; preserved; Palm oil for food; Peanut butter;
Peanuts; processed; Peas; preserved; Pickles; Pollen prepared as
foodstuff; Potato chips; Potato crisps; Potato flakes; Potato fritters;
Poultry; not live; Powdered eggs; Prawns [not live]; Protein milk;
Pudding (Black-) [blood sausage]; Salads (Fruit-); Salads (Vegetable); Sausages; Sausages in batter;Snack food (Fruit-based---); Soup
(Preparations for making -); Soup preparations (Vegetable-); Soups;
Soya beans; preserved; for food; Soya milk [milk substitute];
Sunflower oil for food; Tahini [sesame seed paste]; Tomato juice for
cooking; Tomato purée; Vegetable juices for cooking; Vegetable
salads; Vegetable soup preparations; Vegetables, cooked;
Vegetables, dried; Vegetables, preserved; Vegetables, tinned [canned
(Am.)]; Whipped cream; White of eggs; Yoghurt; Yogurt; Yolk eggs;
lemon juice for culinary purposes; chickpeas, lentils; ready-made
soups and ready-made foods; white cheese, kashar cheese namely
mild and pale yellow cheese made of sheep's milk, airan namely kind
of a drink made of yoghurt and water, crème Chantilly, powdered
milk, kephir, fruit milk, fruit yoghurt, koumiss, milk predominating
desserts made of milk and milk products; margarines; preserved,
frozen, cooked fruits; marmalades; dried fruits, pestil namely dried
layers of fruit pulp; puree of hazelnut and peanut.

258 11814 -142025 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدﷲ الثاني
الصنف
172258

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سجق من لحم الخنزير، بقول محفوظة،ھريس تفاح،(مخلل الفلفل الحار )فلفل محفوظ
 زبدة لب، زبدة، مستحضرات إلعداد مرق اللحم،مركزات مرق اللحم، مرق لحم،والدم
،جبنة، كريمة الزبدة، زبدة الفول السوداني،زبدة جوز الھند، زبدة الكاكاو،الشوكوالتة
 زبدة،[ حلزون صدفي ]غير حي، زبدة لب الشوكوالتة، رقائق بطاطا،رقائق فواكه
، زيت جوز الھند، دھن جوز الھند، جوز ھند مجفف، زبدة جوز الھند،الكاكاو
 توت بري مطبوخ ]فواكه، زيت ذرة، مركزات مرق اللحم،مركزات مرق اللحم
، تمور،[ قشريات ]غير حية، قشدة مخفوقة،[ قشدة ]منتجات ألبان،[مطبوخة بالسكر
 مخاليط تحتوي على دھن لشرائح، بيض، زيوت صالحة لألكل،دھون صالحة لآلكل
 فواكه، سلطة فواكه، لب فواكه، رقائق بطاطا،خميرة الحليب ألغراض الطھو،الخبز
 فواكه، فواكه مثلجة، فواكه مغطاة بالسكر،أطعمة خفيفة أساسھا الفواكه،مطبوخة
، جيالتين )ھالم( للطعام،ثوم محفوظ،[ لحوم الصيد ]ميتة، فواكة مجففه،معلبة
، عصير خضروات للطبخ، جَّ لي )ھُالم( للطعام، مَربيات،[حمص ]عجينة الحمص
 لحم، خالصات لحم، لحوم، مربى فواكه، سمن نباتي،[كفير ]مشروب من الحليب
 مشروبات الحليب ]يكون،لبن البوميني، حليب، لحوم مملحة، لحم معلب،محفوظ
 فطر،موسية الخضار،مخفوق الحليب، منتجات الحليب،[الحليب ھو السائد فيھا
 زيت نخيل، بصل محفوظ، زيتون محفوظ، زيت زيتون للطعام،بندق محضر،محفوظ
 غبار طلع، مخلالت، بازالء محفوظة، فول سوداني مُعالج، زبدة فول سوداني،للطعام
، فطائر بطاطا مقلية، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا،معد كمادة غذائية
 بروتين لإلستھالك،[ قريدس ]غير حي، بيض مسحوق،لحوم دواجن غير حية
 عجينة، سجق، سلطة خضروات، سلطة فواكه،سجق من لحم الخنزير والدم،البشري
 مستحضرات، مستحضرات إلعداد الشوربة،أطعمة خفيفة أساسھا الفواكه،سجق
حليب الصويا )بديل، فول صويا محفوظ للطعام، شوربات،شوربة الخضروات
 عصير بندورة،[ طحينة ]عجينة بذور السمسم، زيت عباد الشمس للطعام،(الحليب
 مستحضرات، سلطة خضروات، عصير خضروات للطبخ، معجون بندورة،للطبخ
، خضروات محفوظة، خضروات مجففة، خضروات مطبوخة،شوربة الخضروات
 لبن رائب،( لبن رائب )زبادي،بياض بيض، قشدة مخفوقة،خضروات معلبة
 الشوربات، عدس، حمص، عصير الليمون ألغراض الطھي، صفار بيض،()زبادي
 الجبن األصفر الخفيف: جبن الكشار، الجبن أبيض،الجاھزة واألطعمة الجاھزة
 عيران نوع من المشروبات مصنوع من، والباھت المصنوع من حليب األغنام
،  زبادي الفاكھة،  حليب الفاكھة، الكفير،  الحليب المجفف، قشدة، الزبادي والماء
 الحلويات السائدة من الحليب المصنوعه من الحليب ومنتجات األلبان ؛، الكوميس
مرغرين؛ المرمالد مربى من قشور الحمضيات؛ طبقات مجففة من لب الفاكھة؛
.ھريس البندق والفول السوداني
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Date of

25/06/2020

Applicant Name:

North of Jordan
Mountains for the Export
of Olive Oil Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman-AL zubair Bin Abdul Muttalib
street, P.O.Box: 13349, 11942
P.O.Box 13349 -11942 city/street
Amman-AL zubair Bin Abdul Muttalib
street
172136
Class
29

Goods/Services
olive oil products, preserved olives

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة جبال شمال االردن لتصدير زيت الزيتون ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,13349:ب. ص،  شارع الزبير بن عبدالمطلب-عمان
11942

Applicant for
Correspondence
Trademark

25/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الزبير بن
29

الصنف

الشارع/ المدينة11942 -13349 ب.ص
عبد المطلب
172136

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الزيتون المحفوظ, زيت الزيتون للطعام
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تاريخ ايداع الطلب:

07/07/2020

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  1ص.ب ،4115
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
172090

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزيوت المعدة لألكل
ان تسجيل ھذه العالمة محدد باأللوان األبيض واألصفر والبرتقالي واألحمر واألسود والذھبي
واألزرق ودرجاته كما ھو مودع لدي مسجل العالمات التجارية

07/07/2020

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
172090
Class
29

Trademark

Goods/Services
Edible Oil
Claiming Colors white, yellow, orange, red , black, golden and
blue and its shades as per the specimen filed at the Trademark
Office
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة األلبان الكويتية الدانماركية ش.م.ك.م.

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

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

The Kuwaiti Danish Dairy
Company KCSC
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 835, Safat 13009, Kuwait Kuwait

ص.ب ،835 .الصفاة  ،13009الكويت الكويت

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172216

16/07/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزبدة ؛ كريمة الزبدة؛ القشدة ]منتجات ألبان[؛ زيت الزيتون البكر الممتاز للطعام؛ الدھون
الصالحة لألكل؛ الحليب؛ مشروبات الحليب ،التي يسود فيھا الحليب ؛ منتجات الحليب؛ زيت
زيتون للطعام؛ عصير البندورة للطبخ؛ رب البندوره؛ الكريمة التي أساسھا الخضراوات؛
القشدة المخفوقة.
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االحمر واألبيض وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172216
Class
29

Trademark

Goods/Services
Butter; buttercream; cream [dairy products]; extra virgin olive
oil for food; edible fats; milk; milk beverages, milk
predominating; milk products; olive oil for food; tomato juice for
cooking; tomato paste; vegetable-based cream; whipped cream.
The registration of this trademark should be in red and white
colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/07/2020

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

فونتيرا تي ام ليمتد
نيوزلندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 109فانشاوي ستريت ،أوكالند  ،1010نيوزلندا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
172086

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات والمساحيق التي أساسھا منتجات األلبان ،حليب ،الحليب المعقم بالحرارة
المرتفعة ،حليب الماعز ،حليب الماعز المنكه ،منتجات حليب الماعز ،مسحوق حليب الماعز،
مسحوق حليب الماعز المنكه ،حليب األغنام ،منتجات حليب األغنام ،حليب األغنام المنكه،
مسحوق حليب األغنام ،مسحوق حليب األغنام المنكه ،الحليب المكثف ،مسحوق الحليب
والحليب المجفف )منزوع الدسم أم غير منزوع الدسم( ،بدائل الحليب ،مشروبات الحليب بما
في ذلك مشروبات الحليب المنكھة والمعززة )الحليب ھو السائد( ،كريمة )منتجات ألبان(،
زبدة ،بدائل الزبدة ،الزيوت والدھون الصالحة لألكل ،السمن ،المارجرين )سمن نباتي(
وأطعمة الدھن بما في ذلك خلطات المارجرين )سمن نباتي( والزبدة وزيوت أخرى صالحة
لألكل ،المنتجات المتضمنة كليًا أو بشكل أساسي من الزيوت الصالحة لألكل أو الدھون
الصالحة لألكل الستخدامھا في صنع تبييض القھوة ومثلھا من المشروبات ،الجبن بما في ذلك
الجبن الريفي والجبن الكريمي والجبن الطري والصلب ،منتجات األلبان المستزرعة بما في
ذلك القشدة الحامضة والقشدة الطارجة ،الزبادي ،الزبادي للشرب ،لبن ،لبنة ،منتجات الحلوى
)الحليب ومنتجات األلبان ھو السائد( ،حلويات األلبان المنكھة ،مصل اللبن ،أطعمة للدھن
تتكون أساسا من منتجات األلبان ،مواد حفظ الطعام.

19/07/2020

Date of

Applicant Name:
Fonterra TM Limited
Nationality
: NEW ZEALAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 109 Fanshawe Street, Auckland 1010, New
Zealand
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172086
Class
29

Trademark

Goods/Services
;dairy based beverages and powders; milk; UHT milk; goat milk
;flavoured goat milk; goat milk products; goat milk powder
;flavoured goat milk powder; sheep milk; sheep milk products
flavoured sheep milk; sheep milk powder; flavoured sheep milk
powder; condensed milk; milk powder and dried milk (skimmed
off or not); milk substitutes; milk beverages including flavoured
and fortified milk beverages (milk predominating); cream (dairy
;products); butter; butter substitutes; edible oils and fats; ghee
margarine and food spreads including blends of margarine,
butter and other edible oils; products included consisting
wholly or principally of edible oils or of edible fats for use in
creaming coffee and like drinks; cheese including cottage
cheese, cream cheese, soft and hard cheeses; cultured dairy
;products including sour cream and cream fraiche; yoghurt
yoghurt for drinking; labaan; labneh; dessert products (milk and
;dairy products predominating); flavoured dairy desserts; whey
food spreads consisting principally of dairy products; food
preserves.
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تاريخ ايداع الطلب:

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سمن ولبن لتجارة المواد الغذائية

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:

Samen & Laban Foodstuff
Trading COmpany
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :khalda,wasfi AL Tal st.Amman,
P.O.Box: 942460, 11194

المدينة/الشارع :عمان -خلدا -شارع وصفي التل ،
ص.ب11194 ,942460:
ص.ب  11194 -942460المدينة/الشارع:عمان-خلدا-
شارع وصفي التل
الصنف
172284

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب ومنتجات األلبان

06/08/2020

Date of

29

Applicant for
P.O.Box 942460 -11194 city/street:khalda
Correspondence
,wasfi AL Tal st.Amman
Trademark
172284
Class
29

Goods/Services
milk and milk products
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Date of

06/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Etqan for Trade and
General Supplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address jarash/main str, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 jarash/main str
Correspondence
Trademark
172135
Class
29

Goods/Services
vegetable oils,jams,pickles,preserved vegetables,canned
meats,sardines,tuna,fish,chicken,milk and milk
products,jameed,eggs,tahina,potato chips,dates,prepared
nuts,raisins,preserved fruits,crystallized fruits and candy fruits.

29

الصنف

06/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اتقان للتجاره والتوريدات العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11820 ,420:ب. ص، جرش

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

 جرش11820 -420 ب.ص

عنوان التبليغ

172135

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, دواجن, اسماك, تونه, سردين, لحوم معلبه, خضار محفوظه, مخلالت, مربيات,زيوت نباتيه
 مكسرات, تمور, شيبس البطاطا, طحينه, البيض,الجميد,الحليب وغيره من منتجات االلبان
 فواكه مغطاه بالسكر وفواكه معلبه, فواكه محفوظه, زبيب,محضره
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Date of

18/08/2019

18/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

االردن/ شركة بكالدرين عرب

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11121 ,213070:ب. ص،  القسطل/ عمان

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

 القسطل/  عمان11121 -213070 ب.ص

عنوان التبليغ

172280

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Backaldrin Arab / Jordan
Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / al qastal, P.O.Box: 213070, 11121

Applicant for
P.O.Box 213070 -11121 amman / al qastal
Correspondence
Trademark
172280
Class
30

Goods/Services
Baking improvers , cake , cake fillings ,chocolate

30

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 حشوات للكيك الشوكوالته, محسنات خبز الكيك
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تاريخ ايداع الطلب:

10/11/2019

اسم طالب التسجيل:

يزن بسام حسن القوقا

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -صويلح  ،عمان  ،ص.ب11194 ,941425:

عنوان التبليغ

ص.ب  11194 -941425عمان -صويلح

رقم العالمة التجارية

172030

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشعيرية وحالوة الطحينية وحلويات وجبات خفيفة اساسھا الحبوب

اعالن الجريدة الرسمية

10/11/2019

Date of

Applicant Name:

الصنف

Yazan Basam Hasan Al
Quqa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / sweleh , P.O.Box: 941425, 11194

30

Applicant for
P.O.Box 941425 -11194 amman / sweleh
Correspondence
Trademark
172030
Class
30

Goods/Services
noodels halve sweets snacks based on cereals
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تاريخ ايداع الطلب:

10/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الخاصة للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان  /المقابلين  ،ص.ب213070:

عنوان التبليغ

ص.ب  -213070عمان  /المقابلين

رقم العالمة التجارية

172278

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

10/02/2020

Date of

Applicant Name:

private food industries
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / al moqableen, P.O.Box: 213070

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 213070 - amman / al moqableen
Correspondence
Trademark
172278
Class
30

Goods/Services
chocolate

215

تاريخ ايداع الطلب:

10/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الخاصة للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان  /المقابلين  ،ص.ب213070:

عنوان التبليغ

ص.ب  -213070عمان  /المقابلين

رقم العالمة التجارية

172277

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شوكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

10/02/2020

Date of

Applicant Name:

Private Food Industries
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Al Moqableen , P.O.Box: 213070

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 213070 - Amman / Al Moqableen
Correspondence
Trademark
172277
Class
30

Goods/Services
chocolate
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تاريخ ايداع الطلب:

10/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الخاصة للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان  /المقابلين  ،ص.ب213070:

عنوان التبليغ

ص.ب  -213070عمان  /المقابلين

رقم العالمة التجارية

172279

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

10/02/2020

Date of

Applicant Name:

private food industries
company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / al moqableen, P.O.Box: 213070

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 213070 - amman / al moqableen
Correspondence
Trademark
172279
Class
30

Goods/Services
chocolate
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تاريخ ايداع الطلب:

16/03/2020

اسم طالب التسجيل:

بريتيش أميريكان توباكو )براندز ( ليمتد

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

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

غلوب ھاوس 4 ،تامبل باليس ،لندن ،دبليو سي2ار 2بي جي،
المملكة المتحدة

Applicant for
Correspondence

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب -435
 11821عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز
172232

16/03/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العلك؛ المنكھات الطبيعية والعشبية )ما عدا الزيوت العطرية(؛ أقراص االستحالب؛ الحلوى؛
حلوى النعناع؛ الحلوى الجيالتينية.

30

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
172232
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chewing gums; natural and herbal flavourings (other than
essential oils); lozenges; candy; candy mints; gummy candy.
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تاريخ ايداع الطلب:

27/04/2020

اسم طالب التسجيل:

اتش.ار .اكسبورتس برايفت ليمتد

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

الھند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/04/2020
H.R. Exports Private
Limited

Date of

Applicant Name:

 ،2646فيرست فلور جالي راغوناندان نايا بازار دلھي-
 ،110006الھند

Nationality
: INDIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2646, First Floor Gali Raghunandan Naya
Bazar Delhi-110006, INDIA

قمصية للملكية الفكريةص.ب 258 11814 -142025
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
172114

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172114
Class
30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة؛ الشاي؛ االرز؛ البھارات
ا ھذه العالمة محدد بااللوان البني واالزرق والبرتقالي واالخضر واالرجواني وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

30

Goods/Services
Coffee, tea, rice, spices
Special condition: Claiming Colors brown, blue, orange, green
and purpleRed as per the specimen filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البتيل لتجارة المواد الغذائيه

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

االردن
ذ.م.م
عمان /المقابلين  ،ص.ب11121 ,213070:

عنوان التبليغ

ص.ب  11121 -213070عمان /المقابلين

رقم العالمة التجارية

172276

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

28/05/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Al Bateel for Food Stuff
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman / al moqablen , P.O.Box: 213070,
11121

30

Applicant for
P.O.Box 213070 -11121 Amman / Al
Correspondence
Moqablen
Trademark
172276
Class
30

Goods/Services
chocolate
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البتيل لتجارة المواد الغذائيه

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

االردن
ذ.م.م
عمان /المقابلين  ،ص.ب11121 ,213070:

عنوان التبليغ

ص.ب  11121 -213070عمان /المقابلين

رقم العالمة التجارية

172275

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

28/05/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Al Bateel for Food Stuff
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Al Moqablen, P.O.Box: 213070,
11121

30

Applicant for
P.O.Box 213070 -11121 Amman / Al
Correspondence
Moqablen
Trademark
172275
Class
30

Goods/Services
chocolate
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تاريخ ايداع الطلب:

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البتيل لتجارة المواد الغذائيه

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

االردن
ذ.م.م
عمان /المقابلين  ،ص.ب11121 ,213070:

عنوان التبليغ

ص.ب  11121 -213070عمان /المقابلين

رقم العالمة التجارية

172274

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته

اعالن الجريدة الرسمية

28/05/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

Al Bateel for Food Stuff
Trading Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Al Moqablen , P.O.Box: 213070,
11121

30

Applicant for
P.O.Box 213070 -11121 Amman / Al
Correspondence
Moqablen
Trademark
172274
Class
30

Goods/Services
chocolate
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تاريخ ايداع الطلب:

23/06/2020

اسم طالب التسجيل:

مھيار سالم سليمان النجار

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

االردن
مؤسسة فردية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Mehyar Salem Sulaiman
Al Najar
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
Amman/Al Rajeeb, P.O.Box: 87, 11591

عمان /الرجيب  ،ص.ب11591 ,87:

عنوان التبليغ

ص.ب 11591 -87

رقم العالمة التجارية

172028

23/06/2020

Date of

عمان /الرجيب
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكيك  ,الجلي ,الباكينج باودر ,الفانيال ,الكاسترد  ,خلطات الكيك الجاھزة  ,كريم كراميل,
السكاكر

30

Applicant for
P.O.Box 87 -11591 Amman/Al Rajeeb
Correspondence
Trademark
172028
Class
30

Goods/Services
cakes, jelly,baking powder ,vanilla, custard,ready- made cake
mixes, cream caramel , candy
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Date of

30/06/2020

30/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

بصرى للصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11121 ,910713:ب. ص، - كفرعان- اربد

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

- كفرعان-  اربد11121 -910713 ب.ص

عنوان التبليغ

172288

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

bosra goodstuff company
ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbed-Kofr Aan, P.O.Box: 910713, 11121

Applicant for
P.O.Box 910713 -11121 Irbed-Kofr Aaan
Correspondence
Trademark
172288
Class
30

Goods/Services
baozi stuffed buns , cookies, cereal preparations, chocolate
spreads containing nuts, vanilla flavourings for culinary
purposes, mayonnaise, confectionery, groats for human food,
stick liquorice confectionery , pastilles confectionery , sugar
confectionery, petit-beurre biscuits, sweetmeats candy ,
molasses for food, peanut confectionery, vinegar, ketchup
sauce , candy*, chocolate-based spreads, fondants
confectionery , chocolate-coated nuts, coffee, chocolate,
biscuits, liquorice confectionery , lozenges confectionery

30

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المواد المصنوعة من الشوكوالتة القابلة, مستحضرات الحبوب, الكعك المحلى,الكعك المحشو
 برغل للطعام, الحلويات, المايونيز, نكھات الفانيال لغايات الطھي,للدھن المحتوية على البندق
 بسكويت الزبدة, حلويات السكر,  أقراص محالة حلويات,  أصابع سوس حلويات,البشري
,  كتشاب صلصة, الخل, حلويات فول سوداني, دبس للطعام, حلويات سكرية,بيتي بور
 المكسرات,  أقراص سكرية حلويات, المواد القابلة للدھن التي أساسھا الشوكوالتة,*حلوى
 قطع حلوى حلويات,  سوس حلويات, البسكويت, الشوكوال, القھوة,المغطاة بالشوكوال
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة كيف الشيوخ للتجارة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

طريق الدمام ،ص.ب 34652 .الرياض  11381المملكة
العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب  921100عمان 11192
االردن
30
الصنف
172127

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة االصطناعية والمشروبات اساسھا القھوة والقھوة ومشروبات القھوة بالحليب
ومنكھات القھوة والقھوة )غير المحمصة( ومركزات القھوة ومخاليط القھوة وبدائل القھوة
وخالصات القھوة والتوابل.
العالمة محددة بااللوان البني واالصفر واالبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات
التجارية.

15/07/2020

Date of

Applicant Name:

Kaif Al-Shiuokh Trading
Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Damam Road, P.O. Box: 34652, Riyadh
11381, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172127
Class
30

Trademark

Goods/Services
Artificial coffee, Beverages (coffee-based), coffee, coffee
beverages with milk, coffee flavorings, coffee (unroasted),
Coffee concentrates, Coffee mixtures, Coffee substitutes, Coffee
extracts, and spices.
Claiming brown, yellow and white colors as per the specimen
filed at the Trademark Office
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة األلبان الكويتية الدانماركية ش.م.ك.م.

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

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

The Kuwaiti Danish Dairy
Company KCSC
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 835, Safat 13009, Kuwait Kuwait

ص.ب ،835 .الصفاة  ،13009الكويت الكويت

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172215

16/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات الشوكوال مع الحليب؛ المشروبات التي أساسھا الشوكوالته؛ مشروبات الكاكاو مع
الحليب؛ المشروبات التي أساسھا الكاكاو؛ مشروبات القھوة مع الحليب؛ المشروبات التي
أساسھا القھوة؛ الحلوى المبردة )حلويات(؛ البوظة؛ الشاي المثلج؛ المثلجات القابلة لألكل؛
صلصة معكرونة الباستا؛ صلصات ]توابل[؛ شراب ]مثلجات[؛ شراب ]مثلجات[؛ المشروبات
التي أساسھا الشاي؛ صلصة البندورة
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االحمر واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع
مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172215
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages
cocoa beverages with milk; cocoa-based beverages; coffee
beverages with milk; coffee-based beverages; dessert mousses
;[confectionery]; ice cream; iced tea; edible ices; pasta sauce
sauces [condiments]; sherbets [ices]; sorbets [ices]; tea-based
beverages; tomato sauce
The registration of this trademark should be in red and white
colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب:

19/07/2020

اسم طالب التسجيل:

السيد بالل محمد الحموي

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

سوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

MR. Bilal Mohammad AL
Hamwi

من اجل البضائع/الخدمات التالية
جميع أنواع القھوة والقھوة الباردة والقھوة المثلجة والقھوة السائلة وبدائل القھوة و
المشروبات التي أساسھا القھوة والشاي ،والكاكاو ،والسكر ،واألرز ،والمستحضرات
النشوية لصنع الحلوى ،والقھوة االصطناعية ،والمتة .الدقيق )الطحين( ،والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب ،والخبز والكعك والفطائر والمعجنات والحلويات ،والخميرة ومسحوق
الخبيز ،والمساحيق الغذائية  ،والحالوة والطحينة .المثلجات والثلج والبوظة .العسل ،ودبس
السكر .الملح والخردل والفلفل والتوابل والخل والصلصة والزعتر .الشوكوال والمغطسات
والبسكويت والسكاكر والعلكة والراحة والمصاص والملبس والقضامة السكرية والفوندان

Applicant Name:

Nationality
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th
Street, Madamet Al Sham, Reef
Damascus, Syria

عقار رقم  ،5668الحي الشمالي ،شارع االربعين ،معضمية
الشام ،ريف دمشق ،سوريا
قمصية للملكية الفكرية ص.ب 258 11814 -142025
شارع الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
الصنف
172112

19/07/2020

Date of

30

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172112
Class
30

Goods/Services
All kinds of coffee, cold coffee, iced coffee, liquid coffee, coffee
substitutes, coffee and tea- based beverages, cocoa, sugar, rice,
starchy preparations for making desserts, artificial coffee,
mateh, meal (flour), preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, yeast and baking powder, foodstuffs
powders, Halvah, tahini, ices, ice, ice cream, honey, treacle, salt,
mustard, pepper, spices, vinegar, sauce and thyme, chocolate,
chocolates covered-with, biscuit, candy, chewing gum, Turkish
delight, lollipops, Pastilles [confectionery], Sweetmeats [candy],
]Fondants [confectionery
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

27/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ھورسينس لتجارة المواد الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

Horsens Lltejara AlMawad
AlGhethaeyah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - -165 Mecca Street - Office 705,
P.O.Box: 3322, 11821

,3322:ب. ص، 705  مكتب-  شارع مكة164 - - عمان
11821

Applicant for
Correspondence

 الطابق- شارع مكة165 - عمان11953 -4888 ب.ص
الثاني

Trademark

Fendi Ahmad Ali Al Fauri P.O.Box 4888 11953 Amman- 165 Mecca Street- Second
Floor
172243
Class
30

Goods/Services
chocolate spreads containing nuts, peanut confectionery,
chocolate-based spreads, fruit jellies confectionery , rice-based
snack food, coffee, coffee flavourings, coffee-based beverages,
cookies, lozenges confectionery , chips cereal products ,
cocoa, confectionery, sugar confectionery, coffee beverages
with milk, petit-beurre biscuits, biscuits, chocolate, almond
confectionery, oat-based food, chocolate mousses, malt
biscuits, chocolate-coated nuts, pastilles confectionery ,
sweetmeats candy

30

الصنف

172243

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, حلويات فول سوداني,المواد المصنوعة من الشوكوالتة القابلة للدھن المحتوية على البندق
 األطعمة التي أساسھا,  جلي فواكه حلويات,المواد القابلة للدھن التي أساسھا الشوكوالتة
 قطع حلوى, الكعك المحلى, المشروبات التي أساسھا القھوة, نكھات القھوة, القھوة,األرز
 مشروبات القھوة مع, حلويات السكر, الحلويات, الكاكاو,  رقائق منتجات حبوب, حلويات
 الطعام الذي أساسه, حلوى اللوز, الشوكوال, البسكويت, بسكويت الزبدة بيتي بور,الحليب
 أقراص, المكسرات المغطاة بالشوكوال, بسكويت الشعير, حلوى الشوكوال المجمدة,الشوفان
 حلويات سكرية, محالة حلويات
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تاريخ ايداع الطلب:

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

لين فؤاد خالد مسعود

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

االردن
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

األردن ،عمان ،ضاحية الياسمين  ،ص.ب,921100:
11192
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة،عمان -
االردن
30
الصنف
172292

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة والشاي والشوكوالتة.

06/08/2020

Date of

Applicant Name:

leen Fouad Khaled
Masoud
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Jordan, Amman, Dahyet Al Yasmin,
P.O.Box: 921100, 11192
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172292
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, Tea and Chocolates.
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تاريخ ايداع الطلب:

11/08/2020

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

شركة محامص مكاديميا
االردن
ذ.م.م
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  11511 -229المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

172143

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة ،البھارات ،التوابل ،سكاكر

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Macadamia Roasters
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/jordan, P.O.Box: 229,
11511

عمان -االردن  ،ص.ب11511 ,229:

عمان -االردن
الصنف

11/08/2020

Date of

30

Applicant for
P.O.Box 229 -11511 city/street
Correspondence
amman/jordan
Trademark
172143
Class
30

Goods/Services
coffee, spices, spices, candy
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تاريخ ايداع الطلب:

16/08/2020

اسم طالب التسجيل:

تونج ھو ستور ) (1869كو ،.ال تي دي.

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

تايالند
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

 1501سوي كانتشانابيسيك  ،8بانج كاي سب-ديستريكت ،بانج
كاي ديستريكت ،بانكوك  ،10160تايالند
نادر جميل قمصية ص.ب  258 11814 -142025شارع
الملك عبدﷲ الثاني ،عمان
172261

16/08/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكاكاو؛ القھوة؛ القھوة االصطناعية؛ حبوب البن؛ حبوب البن المحمص؛ الشاي؛ مشروبات
أساسھا القھوة؛ مشروبات أساسھا الشاي؛ الشاي األخضر؛ شراب للطعام.

)TUNG WHO STORE (1869
CO., LTD.
Nationality
: THAILAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1501 Soi Kanchanaphisek 8, Bang Khae
Sub-District, Bang Khae District, Bangkok
10160 Thailand
Applicant for
Correspondence

30

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172261
Class
30

Trademark

Goods/Services
Cocoa; Coffee; Artificial coffee; Coffee beans; Roasted coffee
beans; Tea; Beverages (Coffee-based -); Beverages (Tea-based-); Green tea; Syrup for food
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تاريخ ايداع الطلب:

16/08/2020

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  1ص.ب ،4115
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة 0 ،عمان -
االردن
30
الصنف
172305

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.

16/08/2020

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
172305
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:

16/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة رماج لالستيراد والتصدير

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

REMAJ FOR
IMPORT&EXPORTLTD.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman -wasfi AL Tall st.,
P.O.Box: 815333, 11180

المدينة/الشارع :عمان-شارع وصفي التل ،
ص.ب11180 ,815333:
ص.ب  11185 -852650المدينة/الشارع :عمان/الصويفية
172266

16/08/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق الذرة )شيبس الذرة(  ,الحلويات المثلجه  ,السكاكر ,المعكرونة ,الشعيرية  ,الدقيق,
مايونيز  ,خل ,كاتشب ,وصلصات ,القھوة  ,الشاي ,الكاكاو ,السكر األرز ,التابيوكا ,الساجو ,
ما يقوم مقام البن ,الملح ,الخردل  ,الزعتر ,المتة  ,الدقيق والمستحضرات المصنوعة من
الحبوب ,الخبز والكعك والفطائر والحلويات ,الخميرة ومسحوق الخبيز  ,الحالوة بالطحينية ,
المثلجات ,الثلج ,البوظة ,عسل النحل والعسل االسود ,الدبس ,الفلفل ,التوابل ؛ البھارات ,
الخل  ,الشوكوالته والمغطسات والبسكويت  ,حبوب شوكوالته ملبسة ,العلكة « الراحةو
مصاص األطفال ,ملبس

30

Applicant for
P.O.Box 852650 -11185
Correspondence
city/street:Amman/AL-swefieh
Trademark
172266
Class
30

Goods/Services
.Corn chips, iced sweets, sugars, macaroni , vermicelli, flour,
mayonnaise, Vinegar, catch-up, sauces, coffee , tea, cacao,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, salt, mustard, thyme,
mattai, flours and preparations made from cereals, bread, cakes,
pastry, and confectionery, baking powder , yeast, halvah tahini,
ices & ice-cream, honey, treacle, spices, vinegar,
chocolate, biscuits with chocolates, biscuits, chocolate coated
drops, gum, Turkish delight, children suckers, candy.
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تاريخ ايداع الطلب:

31/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجاره والتوريدات العامه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
11511

اعالن الجريدة الرسمية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القھوة

Applicant Name:

Itqan Company for Trade
and General Supplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street jarash/hai al jbarat, P.O.Box:
1002, 11511

جرش/حي الجبارات  ،ص.ب,1002:

ص.ب  11511 -1002المدينة/الشارع
الجبارات
172134

31/08/2020

Date of

جرش/حي
الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 1002 -11511 city/street
Correspondence
jarash/hai al jbarat
Trademark
172134
Class
30

Goods/Services
coffee
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تاريخ ايداع الطلب:

06/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نھر الجالود للتجارة واالستثمار

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/شارع مكه/عمارة حجاوي  ،ص.ب11181 ,2141:

ص.ب  11181 -2141عمان /شارع المدينة المنورة/عمارة
247
30
الصنف
172064

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االرز

06/09/2020

Date of

Applicant Name:

AL-Jalood River for trade
and invistment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/mecca st/Hijawi Complex,
P.O.Box: 2141, 11181
Applicant for
P.O.Box 2141 -11181 Amman/ almadina
Correspondence
almunawara st bld 247
Trademark
172064
Class
30

Goods/Services
Rice
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Date of

07/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

YASER MOHMMAD
YASER HAMMAD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Khalda , Wasfi AL Tal Street, Close to Alia
Restaurants, Amman, P.O.Box: 841150,
11181

Goods/Services
Coffee, coffee- based beverages , coffee flavourings, coffee
beverages with milk , cacao , tea , chocolate , confectionery ,
sweets, pastries

:تاريخ ايداع الطلب

ياسر محمد ياسرحماد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

 عمان،  شارع وصفي التل بالقرب من من مطاعم عالية، خلدا
11181 ,841150:ب. ص،

Applicant for
Correspondence
Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172247
Class
30

07/09/2020

11184 -841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
30

الصنف

172247

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الكاكاو،  مشروبات القھوة مع الحليب،  نكھات القھوة،  مشروبات اساسھا القھوة، القھوة
 الفطائر،  السكاكر،  الحلويات،  الشكوالته،  الشاي،
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تاريخ ايداع الطلب:

10/09/2020

اسم طالب التسجيل:

منتجات الطاقة للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان -شارع مكه  ،ص.ب11184 ,840658:

عنوان التبليغ

عمان ص.ب 11184 -840658

رقم العالمة التجارية

172068

اعالن الجريدة الرسمية

10/09/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

RECHARGE Food
Manufacturing
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Mecca St, P.O.Box: 840658, 11184

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الوجبات الخفيفة التي أساسھا الحبوب ,الشوكوالته  ،أصابع الشوكواله ،الحلويات ،السكاكر ،
الكاكاو  ،المخبوزات ،المعجنات ،الفطائر المحالة ,الشوفان ،البسكويت الواح طاقة و لقيمات
تحتوي علي حبوب أو شوفان أو فواكة مجففة أو بذور ,الواح طاقة و لقيمات تحتوي علي
حبوب أو شوفان أو فواكة مجففة أو بذور ,ألواح الحبوب ذات نسبة البروتين العالية

Applicant for
Amman P.O.Box 840658 -11184
Correspondence
Trademark
172068
Class
30

Goods/Services
cereal-based snack food, Chocolate, Chocolate bars,
Confectionary, sweets, cocoa, bakeries, pastries cookies,oats,
biscuits. Energy bars and bites made with mixture from oats
cereal, nuts, rice, fruits, Energy bars and bites made with
mixture from oats cereal, nuts, rice, fruits, high-protein cereal
bars
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تاريخ ايداع الطلب:

15/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ليث بسام حسن القوقا

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

االردن
مؤسسة فردية
البلقاء /السلط /مقابل محكمة السلط  ،ص.ب11820 ,420:

عنوان التبليغ

ص.ب  11820 -420البلقاء/السلط /مقابل محكمة السلط

رقم العالمة التجارية

172031

اعالن الجريدة الرسمية

15/09/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حالوة
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق باستخدام )القوقا ( بمعزل عن العالمة

Laith basam Hassan Al
Quqa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address al balqa/al salt, P.O.Box: 420, 11820

30

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 al balqa/al salt
Correspondence
Trademark
172031
Class
30

Goods/Services
halvah
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (quqa)if used separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

22/10/2020

اسم طالب التسجيل:

يزن شاھر علي عثمان

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب955 ,3201:

عنوان التبليغ

ص.ب  955 -3201عمان

رقم العالمة التجارية

172317

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس الذرة ,رقائق الذره ,دقيق الذره

اعالن الجريدة الرسمية

22/10/2020

Date of

Applicant Name:

YAZAN SHAHER ALI
OTHMAN
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 3201, 955

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 3201 -955 amman
Correspondence
Trademark
172317
Class
30

Goods/Services
Corn chips, corn flakes, corn flour
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تاريخ ايداع الطلب:

26/10/2020

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

مارس انكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 6885إيلم ستريت مكلين ،فيرجينيا 22101

26/10/2020

Applicant Name:
Mars Incorporated
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6885 Elm Street McLean, Virginia 22101

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  11191 -910580بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ،8بجانب 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
172059
Class
30
30
الصنف
172059

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حلويات شوكوالتة؛ حلويات سكرية؛ شوكوالتة؛ سكاكر؛ حلوى فاكھة؛ حلويات؛ قھوة؛ شاي؛
كاكاو؛ سكر؛ الحبوب ومستحضرات الحبوب؛ وجبات خفيفة أساسھا الحبوب؛ ألواح طعام من
الحبوب وألواح الطاقة الغذائية؛ بسكويت؛ كيك؛ فطائر؛ معجنات؛ كعك محلى؛ سكاكر محالة؛
الموسلي )حبوب إفطار بالمكسرات والفواكه المجففة(؛ مشروبات أساسھا الكاكاو؛ رقاقات
بسكويت صالحة لألكل؛ مثلجات صالحة لألكل؛ آيس كريم؛ لبن مجمد؛ ثلج )طبيعي أو
اصطناعي(؛ مساحيق لأليس كريم؛ حلوى مجمدة؛ موسية الشوكوالتة؛ شربات؛ نكھات
للمشروبات ،فيما عدا الزيوت العطرية؛ نكھات للطعام غير الزيوت العطرية؛ فواكه مغطاة
بالشوكوالتة؛ بندق مغطى بالشوكوالتة؛ أطعمة خفيفة أساسھا الحبوب؛ الغرانوال )مزيج من
الحبوب واللوز والفواكه المجففة يقدم كوجبة إفطار(؛ ألواح أطعمة خفيفة أساسھا الغرانوال؛
دَھنات الشوكوالتة؛ دَھنات الكاكاو؛ صلصات الشوكوالتة؛ مستحضرات لتكثيف قوام الكريمة
المخفوقة؛ شراب شوكوالتة مركز؛ شراب مركز للتزيين؛ دقيق.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
;chocolate confectionery; sugar confectionery; chocolate
candy; desserts; sweets; coffee; tea; cocoa; sugar; cereals and
cereal preparations; cereal based snacks; cereal bars and
;energy bars; biscuits; cakes; pastry; pastries; cookies; candy
muesli; cocoa-based beverages; edible wafers; edible ices; icecream; frozen yoghurts; ice (natural or artificial); powders for
;ice cream; frozen confections; chocolate mousses; sorbets
flavourings for beverages, other than essential oils; flavorings
;for food other than essential oils; chocolate covered fruits
;chocolate covered nuts; grain based snack foods; granola
;granola based snack bars; chocolate spreads; cocoa spreads
;chocolate sauces; preparations for stiffening whipped cream
chocolate syrup; topping syrup; flour
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تاريخ ايداع الطلب:

15/11/2020

اسم طالب التسجيل:

سوسن ابراھيم جميل الصمادي

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/شارع القيروان  ،ص.ب11163 ,630305:

عنوان التبليغ

ص.ب  11163 -630305عمان/شارع القيروان

رقم العالمة التجارية

172047

اعالن الجريدة الرسمية

15/11/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كعك االرز ،الكعك  ,الشوكوال  ,الشطائر  ,العجينة المحشوة بالجبنة واللحم  ,الكعك المحلى ,
البسكويت  ,القھوة  ,المقرمشات  ,كعكة الوفل  ,البوظة  ,بتي فور كعك  ,مستحضرات
الحبوب  ,مسحوق الكعك  ,الخبز  ,فطائر محالة )بانكيك(

Sawsan Ibrahim Jamil AlSmadi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/alqayrawn Street, P.O.Box:
630305, 11163

30

Applicant for
P.O.Box 630305 -11163
Correspondence
Amman/alqayrawn Street
Trademark
172047
Class
30

Goods/Services
rice cake cakes , chocolate , sandwiches , ravioli , cookies ,
biscuits , coffee , crackers , waffles , ice cream , petits fours
cakes , cereal preparations , cake powder , bread , pancakes ,
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172093
Class
31

Goods/Services
Raw and unprocessed agricultural and horticultural products,
namely, unprocessed seeds for agricultural and horticultural
use; raw and unprocessed grains and agricultural, horticultural,
and vegetable seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs;
natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for
planting; foodstuffs and beverages for animals; agricultural and
aqua-cultural crops, horticulture and forestry products, namely,
unprocessed seeds for agricultural, aqua-cultural, forestry, and
horticultural use; foodstuffs and fodder for animals; fodder;
animal foodstuffs.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
31
الصنف
172093

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات زراعية وبستنة خام وغير معالجة تحديدا بذور غير معالجة لالستخدام في الزراعة
 فاكھة وخضراوات، حبوب وبذور زراعية وبستنة وخضرية خام وغير معالجة،والبستنة
، أبصال وشتالت وبذور لزراعة النباتات، نباتات وزھور طبيعية،طازجة وأعشاب طازجة
 محاصيل زراعية ومحاصيل مستنبتة في الماء ومنتجات،مواد غذائية ومشروبات للحيوانات
بستنة وزراعة غابات تحديدا بذور غير معالجة لالستخدام في الزراعة واالستنبات في الماء
. مواد غذائية للحيوانات، علف، مواد غذائية وعلف للحيوانات،وزراعة الغابات والبستنة
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تاريخ ايداع الطلب:

13/08/2020

اسم طالب التسجيل:

فلوريدا فاونديشين سيد بروديوسرز إنك.

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3913ھاي واي  ،71ماريانا ،فلوريدا  ،32446الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
31
الصنف
172302

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النباتات الحية والفواكه الطازجة والبذور والتوت غير المعالج )غير المجھز(.

13/08/2020

Date of

Applicant Name:

Florida Foundation Seed
Producers, Inc.
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3913 Highway 71, Marianna, Florida 32446,
USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172302
Class
31

Trademark

Goods/Services
Live plants and fresh fruit, seeds, unprocessed berries.
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تاريخ ايداع الطلب:

08/11/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد محمد عبد الرحمن ابدير

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب11620 ,199:

عنوان التبليغ

ص.ب  11620 -199عمان

رقم العالمة التجارية

172327

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طعام للحيوانات األليفة

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2020

Date of

Applicant Name:

Ahmad Mohammed
Abeldarahman Budair
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address KHBP, P.O.Box: 199, 11620

الصنف

31

Applicant for
P.O.Box 199 -11620 KHBP
Correspondence
Trademark
172327
Class
31

Goods/Services
pet food
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Avesto Group LLC
Nationality
: Turkmenistan
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address N.Makhsum str.,101, Dushanbe, Postcode
7340001, the Republic of Tajikistan
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172102
Class
32

Goods/Services
Mineral and aerated water / carbonated water; aloe vera drinks,
other non-alcoholic drinks; aperitifs, non-alcoholic; barley wine
[beer]; beer; beer-based cocktails; beer wort; cider, nonalcoholic; cocktails, non-alcoholic; energy drinks; essences for
making beverages; extracts of hops for making beer; fruit drinks
and fruit juices / fruit juice; fruit nectars, non-alcoholic; ginger
beer / ginger ale; grape must, unfermented; isotonic beverages;
kvass [non-alcoholic beverage]; lemonades; lithia water; beers,
malt beer; malt wort; mineral water [beverages]; must; nonalcoholic beverages; non-alcoholic beverages flavoured with
coffee / non-alcoholic beverages flavored with coffee; nonalcoholic beverages flavoured with tea / non-alcoholic
beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit extracts; nonalcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic honey-based
beverages; non-alcoholic preparations for making beverages;
orgeat; pastilles for effervescing beverages; powders for
effervescing beverages; preparations for making aerated water /
preparations for making carbonated water; protein-enriched
sports beverages; rice-based beverages, other than milk
substitutes; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; seltzer water;
sherbets [beverages] / sorbets [beverages]; smoothies; soda
water; soft drinks; soya-based beverages, other than milk
substitutes; syrups for making beverages; syrups for lemonade;
table waters; tomato juice [beverage]; vegetable juices
[beverages]; waters [beverages]; whey beverages.

30/04/2020

:تاريخ ايداع الطلب

افيستو جروب ال ال سي
تركمنستان
شركة اجنبية

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

 بوستكود، دوشانبي،101 ،.ماكھسوم اس تي آر.ان
 جمھورية طاجكستان،7340001
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
32
الصنف
172102

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات االلوفيرا وغيرھا من المشروبات غير، المياه المكربنة/ المياه المعدنية والغازية
 كوكتيالت اساسھا، بيرة،[ نبيذ الشعير ]بيرة، مشروبات فاتحة للشھية غير كحولية،الكحولية
، مشروبات الطاقة، كوكتيالت غير كحولية، عصير تفاح غير كحولي، بيرة ماء الشعير،البيرة
 مشروبات الفاكھة، خالصات حشيشة الدينار لتحضير البيرة،خالصات لتحضير المشروبات
 جعة/  بيرة الزنجبيل، رحيق الفاكھة غير كحولي، عصير الفاكھة/ وعصائر الفاكھة
 مشروب غير كحولي محضر من، مشروبات تواترية، عصير عنب غير مخمر،الزنجبيل
 ماء شعير منبت،( البيرة وبيرة الشعير المنبت )ملت، ماء الليثيا، ليموناضة،حبوب الجاودار
 مشروبات غير، مشروبات غير كحولية، عصير عنب،[ مياه معدنية ]مشروبات،()ملت
 مشروبات غير كحولية بنكھة، مشروبات غير كحولية بنكھة القھوة/ كحولية منكھة بالقھوة
 مشروبات، خالصات فاكھة غير كحولية، مشروبات غير كحولية بنكھة الشاي/ بالشاي
 مستحضرات غير كحولية، مشروبات غير كحولية اساسھا العسل،عصير فواكه غير كحولية
 مساحيق للمشروبات، اقراص محالة للمشروبات الفوارة، شراب اللوز،لصنع المشروبات
، مستحضرات لتحضير المياه المكربنة/  مستحضرات لتحضير المياه الغازية،الفوارة
 شراب، مشروبات اساسھا األرز بخالف بدائل الحليب،المشروبات الرياضية الغنية بالبروتين
 شربات/ [ شربات ]مشروبات، ماء معدني فوار،[الفشاغ ]مشروبات غير كحولي
، مشروبات غازية، ماء الصودا،( عصائر بارده من فواكه مع حليب )سموثي،[]مشروبات
، عصير فاكھة مركز لصنع المشروبات،مشروبات اساسھا فول الصويا بخالف بدائل الحليب
 عصير الطماطم،( مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع،عصير فاكھة مركز لصنع الليموناضة
. ماء ]مشروبات[ ؛ مشروبات مصل اللبن،[ عصائر خضراوات ]مشروبات،[]مشروبات
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Date of

16/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

The Kuwaiti Danish Dairy
Company KCSC
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 835, Safat 13009, Kuwait Kuwait

Goods/Services
Cocktails, non-alcoholic; fruit juices; fruit juice; fruit nectars,
non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic fruit juice beverages;
non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages flavoured
with coffee; non-alcoholic beverages flavoured with tea;
protein-enriched sports beverages; tomato juice [beverage];
vegetable juices [beverages]; waters [beverages]
The registration of this trademark should be in red and white
colors according to the print filed with the application.

:تاريخ ايداع الطلب

.م.ك.م.شركة األلبان الكويتية الدانماركية ش

:اسم طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

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

 الكويت الكويت،13009  الصفاة،835 .ب.ص

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172217
Class
32

16/07/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
32

الصنف

172217

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خلطات المشروبات غير الكحولية؛ عصائر فواكه؛ عصير الفواكه؛ نكتار الفواكه غير
الكحولي؛ الليموناضة؛ مشروبات عصير الفاكھة غير الكحولية؛ المشروبات غير الكحولية؛
مشروبات غير كحولية بنكھة القھوة؛ المشروبات غير الكحولية المنكھة بالشاي؛ المشروبات
الرياضية الغنية بالبروتين؛ عصير طماطم ]مشروبات[؛ عصائر الخضراوات ]مشروبات[؛
[مياه ]مشروبات
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االحمر واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع
.مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب:

13/12/2020

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

سما للصناعات الغذائية
االردن
ذ.م.م
عمان  /الموقر  /قرية سالم  ،ص.ب1111 ,110050:

عنوان التبليغ

ص.ب  1111 -110050عمان  /الموقر  /قرية سالم

رقم العالمة التجارية

172157

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات عصير الفاكھة غير الكحولية

اعالن الجريدة الرسمية

الصنف

13/12/2020

Date of

Applicant Name:
Sama Food industries
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address almouqer / salem village, P.O.Box: 110050,
1111

32

Applicant for
P.O.Box 110050 -1111 almouqer / salem
Correspondence
village
Trademark
172157
Class
32

Goods/Services
non-alcoholic fruit juice beverages
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Date of

04/03/2018

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

abedalaziz majed
abdelaziz alotti
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address alzarqa alrussifa west of auajan - king
hussien str , P.O.Box: 202, 13710

04/03/2018

:تاريخ ايداع الطلب

عبد العزيز ماجد عبد العزيز العطي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

،  ش الملك حسين-  عوجان غربي-  الرصيفة- الزرقاء
13710 ,202:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 202 -13710 alzarqa alrussifa west
-  عوجان غربي-  الرصيفة-  الزرقاء13710 -202 ب.ص
Correspondence
of auajan - king hussien str
ش الملك حسين
Trademark
172070
Class
34
34
الصنف
172070

Goods/Services
tobacco

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معسل
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Date of

18/03/2019

18/03/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة العامر لصناعة وتجارة المعسل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11189 ,118:ب. ص، 1  عمارة الحاج/  ش الثقافة/عمان

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

1  عمارة الحاج/  ش الثقافة/ عمان11189 -118 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Alamer For the Industry
and Trade Med Melliferous
Co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Thaqafa Str /Buil 1 , P.O.Box:
118, 11189
Applicant for
P.O.Box 118 -11189 Amman/ Thaqafa Str
Correspondence
/Buil 1
Trademark
172322
Class
34

Goods/Services
Tobacco melliferous, tobacco pouches, melliferous pouches

34

الصنف

172322

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اكياس معسل, اكياس تبغ,معسل, تبغ
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تاريخ ايداع الطلب:

05/03/2020

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

مونتبالنك-سيمبلو جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ھيلغروندويغ  22525 ،100ھامبورغ ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
34
الصنف
172296

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

Applicant Name:
Montblanc-Simplo Gmbh
Nationality
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172296
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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تاريخ ايداع الطلب:

11/06/2020

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

جيه تي انترناشونال اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 ،8رو كازم رادجافي 1202 ،جنيف ،سويسرا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172220

الصنف

11/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

34

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ ،سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين ،تبغ الغليون ،تبغ السجائر الملفوفة يدوياً،
التبغ القابل للمضغ ،قطع التبغ الموضوعة بالفم؛ السجائر ،السجائر اإللكترونية ،السيجار،
السيجار الرفيع؛ السعوط ،لوازم المدخنين التي تشمل الورق االمتصاصي لغليون تدخين
التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير المصنوعة من معادن نفيسة القطع؛
أكياس التبغ؛ ورق السجائر؛ دفاتر ورق السجائر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنوعة
من المعادن النفيسة ،علب الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة ،حجارة الصوان ،غليون
تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ أدوات
تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع الموضوعة بالفم لحماالت السيجار والسجائر
غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ أطراف فالتر السجائر ،قطع الفم لحماالت السيجار
والسجائر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر ،اآلالت
الموضوعة في الجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛ علب
السيجار والسجائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ فالتر السجائر ،قطاعات السيجار،
حماالت الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن
نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172220
Class
34

Trademark

Goods/Services
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco,
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for
tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars,
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books
of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious
metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco
pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar
;and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow
;amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes
ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders,
;not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal
lighters; matches.
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco products;
tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars;
cigarillos; lighters; matches; smokers’ articles for electronic
cigarettes; smokers’ articles of precious metal; smokers’
articles, not of precious metal; cigarette paper; cigarette tubes;
cigarette filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; hand
held machines for injecting tobacco into paper tubes; electronic
cigarettes; cartridges for electronic cigarettes; liquids for
electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being
heated; devices and parts for devices for heating tobacco;
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; cigarettes
containing tobacco substitutes; cigarette cases; cigarette
boxes; snus with tobacco; snuff with tobacco; snus without
tobacco; snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine
pouches (not for medical use).

:تاريخ ايداع الطلب

بريتيش أميريكان توباكو )براندز (ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

،بي جي2 ار2 دبليو سي، لندن، تامبل باليس4 ،غلوب ھاوس
المملكة المتحدة

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
172073
Class
34

06/07/2020

-435 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11821
34

الصنف

172073

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المص َّنع؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار
والسيجاريلو )سيجار رفيع(؛ الوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين المعدة للسجائر
اإللكترونية؛ أدوات المدخنين المصنوعة من المعادن الثمينة؛ أدوات المدخنين غير المصنوعة
من المعادن الثمينة؛ ورق السجائر؛ أنابيب السجائر؛ فالتر السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب
للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛
لفائف السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغرض
تسخينھا؛ األجھزة اإللكترونية والقطع الخاصة بھا لتسخين التبغ؛ بدائل التبغ لغرض
االستنشاق؛ السجائر المحتوية على بدائل التبغ؛ علب السجائر؛ صناديق السجائر؛ مسحوق
السعوط الرطب مع التبغ؛ السعوط مع التبغ؛ مسحوق السعوط الرطب بدون التبغ؛ السعوط
.(بدون التبغ؛ مغلفات النيكوتين الخالية من التبغ التي تؤخذ عبر الفم )لغايات غير طبية
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Date of

04/08/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Shenzhen YouMe
Information Technology
Co., Ltd.

Nationality
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen, China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172306
Class
34

Goods/Services
Cigarettes; electronic cigarettes; cigarette filters; oral
vaporizers for smokers; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; tobacco; liquid solutions for use in
electronic cigarettes; flavourings, other than essential oils, for
use in electronic cigarettes; cigarettes containing tobacco
substitutes, not for medical purposes; tobacco pipes.

04/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.شنتشن يومي انفورميشن تكنولوجي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 تشيانھاي،1  تشيوانوان رود،201 تشيانھاي كومبليكس ايه
 الصين، شنتشن،ھونج كونج كوابوريشن زون-شنتشن
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
172306

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 محاليل، مبخرات فموية للمدخنين، مرشحات )فالتر( السجائر، السجائر اإللكترونية،السجائر
 محاليل سائلة لالستخدام في، التبغ،النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية
، المنكھات بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر اإللكترونية،السجائر اإللكترونية
. غاليين التبغ،السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ وليست لألغراض الطبية
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Date of

17/09/2020

17/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة النبطيين لتجارة السجائر االلكترونية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11821 ,1448:ب. ص، 234 ش عرار/وادي صقرة/عمان

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

106 ستي بالزا/ وادي صقرة/ عمان11183 -5362 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

AL Nabatyeen Electronic
cigarette Teading L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-234-wadi saqra -Arar street,
P.O.Box: 1448, 11821
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 5362 -11183 Amman-106wadi
saqra-Arar street city plaza commercial
complex
172156
Class
34

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco substitutes
(not for medical purposes);tobacco products for the purpose of
being heated; electronic devices and their parts for the purpose
of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotinecontaining aerosol for inhalation; ; liquid nicotine solutions for
use in electronic cigarettes; electronic smoking devices
;electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for
traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of
nicotine containing aerosol ;oral vaporising devices for
smokers; tobacco products and tobacco substitutes; smoker's
articles for electronic cigarettes; parts and fittings for the
aforesaid products included in class 34 devices for
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette cases.
Disclaimer: This trademark does not give owner the exclusive
right to use the common word separately from the mark

34

الصنف

172156

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

.التبغ الخام، المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية واجھزة التدخين االلكتروني
, بدائل التبغ )لغير االغراض الطبية( منتجات التبغ التي يتم تسخينھا, او المصنع
اجھزة الكترونية وقطعھا لغاية تسخين السجائر او التبغ من اجل اطالق رذاذ
 محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر,النيكتوتين لالستتنشاق
 السجائر االلكترونية السجائز االلكترونية,  اجھزة التدخين االلكتروني,االلكترونية
 اجھزة الكترونية الستنشاق النيكوتين المحتوي على, كبدائل عن السجانر التقليدية
 اجھزة التبخير بالفم للمدخنين منتجات التبغ وبدائل التبغ « مستلزمات, رذاذ
 قطع ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة,المدخنين للسجائر االلكترونية
 واالجھزة الطفاء السجائر المسخنة والسيجار باالضافة الى اعواد34 في الفئة
. علب السجائر االلكترونية القابلة العادة الشحن،التبغ المسحنى

 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

بيتروليوم ناشيونال بيرھاد )بيتروناس(

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

ماليزيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
)Berhad (PETRONAS
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

تاور  ،1بيتروناس توين تاورز ،كوااللمبور سيتي سنتر،
 50088كوااللمبور ،ماليزيا
سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172207

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر متعددة األقسام؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة
بالمزلقات والسوائل والمواد المضافة لالستخدام في السيارات ومنتجات العناية بالسيارات
وقطع ومستلزمات وإكسسوارات السيارات والعدد اليدوية والجرائد والمجالت واألطعمة
والمشروبات والحلويات والمتفرقات األخرى؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالغاز القابل
لالشتعال؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالمالبس واإلكسسوارات والشمسيات والحقائب
والتذكارات وخدمات التنظيم واإلدارة لبرامج والء الزبائن وخدمات تقديم برامج الجوائز
التحفيزية من خالل إصدار ومعالجة نقاط الوالء لشراء البضائع والخدمات وخدمات الدعاية
واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تسيير شؤون األعمال؛ خدمات أبحاث السوق؛
خدمات دراسات السوق.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءMY :
رقم االدعاء2019032210 :
تاريخ االدعاء2019/08/29 :

27/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172207
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail and convenience store services; retail services relating
to lubricants, fluids and additives for use in automotives, car
care products, automotive parts, fittings and accessories, hand
tools, newspapers and magazines, food, drinks and
confectionery and other sundries; retail services relating to
flammable gas; retail services relating to clothing and
accessories, umbrella, bags, souvenirs, organisation and
management of customer loyalty programs, providing incentive
award programs through issuance and processing of loyalty
;points for purchase of goods and services, advertising
business management; business administration; market
research; market studies.
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032210
Claim Date: 29/08/2019
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Date of

11/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Daraghmeh Bros Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jubiha, University Area, 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
172092
Class
35

Goods/Services
Retail outlets for the sale of shoes, clothes, accessories;
Wholesale shops for the sale of shoes, clothes, accessories;
View products; Advertising; Demonstration of goods;
Dissemination of advertising matter; On-line advertising on a
computer network; Publicity; Online Selling.

11/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ضراغمه اخوان
االردن
م.م.ذ

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

,921100:ب. ص،  األردن، حي الجامعة، الجبيھة،عمان
11192
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
172092

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 محالت بيع الجملة،محالت بيع التجزئة المتعلقة ببيع االحذية والمالبس واالكسسوارات
 عرض، الدعاية واإلعالن، عرض المنتجات،المتعلقة ببيع االحذية والمالبس واالكسسوارات
، الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب، نشر مواد الدعاية واإلعالن،السلع
. البيع عبر اإلنترنت،الدعاية
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تاريخ ايداع الطلب:

12/03/2020

اسم طالب التسجيل:

كيا موتورز كوربوريشن

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

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

 ،12ھيوليانج -رو ،سيوكو -جو ،سيؤول ،جمھورية كوريا

سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص.ب 11184 -840553
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
172203

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالمزاد العلني وخدمات الدعاية واإلعالن والخدمات السكرتارية وخدمات
الوظائف المكتبية وخدمات توفير األعمال التجارية ومعلومات التسويق وخدمات تنظيم
المعارض للغايات التجارية/الترويجية وللغايات الدعائية وخدمات عرض البضائع وخدمات
وكاالت االستيراد والتصدير وخدمات البيع بالجملة للسيارات وخدمات البيع بالتجزئة
للسيارات وخدمات البيع بالتجزئة لقطع وإكسسوارات السيارات وخدمات البيع بالجملة لقطع
وإكسسوارات السيارات وخدمات تأجير آالت البيع بالقطع النقدية وخدمات وساطة األعمال
التي تتعلق بالطلبات البريدية من خالل االتصاالت بعيدة المدى وخدمات تنظيم االشتراكات في
اإلعالم المعلوماتي وخدمات تجميع المعلومات في قواعد بيانية حاسوبية وخدمات البيع
بالتجزئة للسيارات المستعملة وخدمات البيع بالجملة للسيارات المستعملة وخدمات توفير
المعلومات المتعلقة بالوظائف وخدمات ترويج المبيعات لآلخرين

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءKP :
رقم االدعاء0182798-2019-40 :
تاريخ االدعاء2019/11/26 :

12/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172203
Class
35

Trademark

Goods/Services
Auctioneering, advertising, secretarial services, office
functions, providing business and marketing information,
organisation of exhibitions for commercial/promotional and
publicity purposes, demonstration of goods, import-export
agency services, wholesale services for automobiles, retail
services for automobiles, retail services for parts and
accessories for automobiles, wholesale services for parts and
accessories for automobiles, rental of vending machines,
business intermediary services relating to mail order by
telecommunications, arranging subscriptions to information
media, compilation of information into computer databases,
retail services for used automobiles, wholesale services for
used automobiles, providing of job information, sales promotion
for others
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2019-0182798
Claim Date: 26/11/2019
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Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
VALENTINO S.P.A.
Nationality
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Turati 16/18, Milano, Italy

Goods/Services
Advertising; Business management; Business administration;
Office functions; Dissemination of advertisements;
Dissemination of advertising matter; Rental of advertising
space; Commercial and industrial business management,
Professional business consulting; Modelling for advertising or
sales promotion; services rendered by a franchisor, namely
assistance in the running or management of industrial or
commercial enterprises (services for third parties); provision of
information relating to organisation of fashion shows for
promotional purposes; providing an online marketplace for
buyers and sellers of goods and services, presentation of
goods on communications media, including online, for retail
sales purposes; the bringing together, for others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; The aforesaid
services may be provided via retail outlets, wholesale
warehouse, mail order catalogues or by means of electronic
media, including via websites; Services relating to e-commerce
included in this class, including online retail sales via websites
on which users can view, search and buy goods of various
kinds; retailing and wholesaling of cosmetics, spectacles,
mobile telephones, jewellery, clocks and watches, bags,
accessories of leather, clothing, footwear, haberdashery
articles.
Priority claim: Claim Country: IT
Claim No.: 302019000096742
Claim Date: 18/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

.إيه.بيه.فالينتينو اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 ايطاليا، ميالنو،18/16 فيا توراتي

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172175
Class
35

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
35

الصنف

172175

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛
خدمات الوظائف المكتبية ؛ نشر اإلعالنات؛ خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ تأجير
 خدمات استشارات االعمال المھنية؛،المساحات اإلعالنية؛ ادارة االعمال التجارية والصناعية
،خدمات تصميم اإلعالنات أو الترويج للمبيعات؛ الخدمات المقدمة من قبل مانحي االمتياز
وتحديداً المساعدة في إدارة أو تشغيل المؤسسات الصناعية أو التجارية )خدمات ألطراف
أخرى(؛ توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم عروض األزياء لألغراض الترويجية؛ توفير سوق
على اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات خدمات عرض البضائع عبر وسائل
االتصاالت بما في ذلك عبر اإلنترنت ألغراض البيع بالتجزئة؛ خدمات التجميع لآلخرين
لتشكيله من البضائع )باستثناء نقلھا( لتمكين الزبائن من استعراض وشراء ھذه البضائع
بالشكل المناسب؛ من الممكن تقديم الخدمات سابقة الذكر عبر متاجر البيع بالتجزئة أو
 بما،مستودعات البيع بالجملة أو كتالوجات الطلبات البريدية أو من خالل الوسائط اإللكترونية
في ذلك عبر المواقع اإللكترونية؛ الخدمات المتعلقة بالتجارة اإللكترونية المدرجة ضمن ھذه
الفئة بما في ذلك البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت عبر مواقع الويب التي يمكن للمستخدمين
استعراض والبحث عن وشراء البضائع بمختلف أنواعھا؛ خدمات البيع بالتجزئة والجملة
لمستحضرات التجميل والنظارات والھواتف النقالة والمجوھرات والساعات وساعات اليد
.والحقائب واإلكسسوارات الجلدية والمالبس والبسة القدم والخرداوات

IT : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
302019000096742 :رقم االدعاء
2019/12/18 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

15/06/2020

اسم طالب التسجيل:

اراده ساكب عبدالمجيد ابوشماله

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع وصفي التل ،مقابل كيه أف سي ،تالع العلي ،عمّان-
المملكة االردنية الھاشمية  ،ص.ب11153 ,2819:

15/06/2020

Applicant Name:

Iradah Sakib A.
Abushamaleh / Land of
Medicine Drugstore
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Wasfi Al-Tal Street, Opposite to KFC, Tla’a
Al-Ali, Amman - Jordan, P.O.Box: 2819,
11153

Dana Int'l for Intellectual Property P.O.Box
الدانة الدولية للملكية الفكريةص.ب 11171 -710915
710915 -11171 Amman, Al-Rabeya, Alعمان ،الرابية ،دوار الرابية ،عمارة رقم  ،10الطابق الثالث
Rabeya Roundabout, Bldg. # 10, 3rd Fl.,
172338
Class
35
35
الصنف
172338

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات وكاالت االستيراد والتصديروالوكاالت التجارية )في مجال األدوية ،الحفاضات،
المطھرات ،مستحضرات التجميل ،حليب األطفال ،األطعمة الرياضية واألجھزة الطبية(،
خدمات التسويق والتوزيع ،ترويج المبيعات لالخرين ،المساعدة في ادارة االعمال التجارية،
االعالن ،الدعاية.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Import-export and trade agencies (with respect to medicine,
diapers, disinfectants, cosmetics, infant formula milk, sport
;food, medical devices), marketing and distribution services
sales promotion for others management assistance
(commercial), advertising, publicity.
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Maltrans Llwakalat
AlMalaheyeh w AlTkhlees
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Abu Sufyan St., P.O.Box: 921805,
11192
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172236
Class
35

Goods/Services
advertising, providing business information via a web site,
business organization consultancy, demonstration of goods,
business management and organization consultancy, personnel
management consultancy, personnel management consultancy,
advisory services for business management, consultancy
regarding advertising communications strategy, television
advertising, design of advertising materials, on-line advertising
on a computer network, outsourced administrative management
for companies, rental of billboards advertising boards ,
advertising by mail order, advisory services for business
management, direct mail advertising, business management
assistance, marketing, telemarketing services

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

مالترانس للوكاالت المالحيه والتخليص

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

11192 ,921805:ب. ص،  شارع أبو سفيان- عمان

35

 الطابق- شارع مكة165 - عمان11953 -4888 ب.يص
الثاني
الصنف
172236

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إستشارات, توفير المعلومات التجارية عبر المواقع اإللكترونية,خدمات الدعاية واإلعالن
 خدمات, تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال, خدمات عرض البضائع,تنظيم األعمال
, خدمات تقديم االستشارات حول إدارة الموظفين,تقديم االستشارات حول إدارة الموظفين
 االستشارات المتعلقة باستراتيجيات اتصاالت الدعاية,خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال
 خدمات الدعاية, تصميم المواد الدعائية, خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفاز,واإلعالن
 تأجير, اإلدارة اإلشرافية الخارجية للشركات,واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب
 خدمات تقديم, الدعاية واإلعالن عبر الطللب البريدي,(لوحات اإلعالنات )لوحات الدعايات
, المساعدة في إدارة األعمال, خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر,النصائح إلدارة األعمال
 خدمات التسويق عبر الھاتف,التسويق
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تاريخ ايداع الطلب:

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة منحنى التعلم للتدريب واالستشارات المحدودة

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:

Monhanaa Altaelum
Litadrib w Alaistisharat
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Manhanaa Altaelum Liltadrib w
Alaistisharat , P.O.Box: 941238, 111194

عمان -شارع وادي صقرة -عمارة رقم 238ج  -طابق ، 4
ص.ب111194 ,941238:
ص.ب  11194 -941238المدينة/الشارع
صقرة -عمارةرقم 238ج/الطابق)(4
172061

عمان /وادي
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تسويق وسائل االعالم االجتماعية،خدمات اإلعالن والتسويق المقدمة عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي  ،خدمات تسويق العالمة التجارية لوسائل التواصل االجتماعي عبر
االنترنت

02/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

35

P.O.Box 941238 -11194 city/street
:Amman/wadi saqra-Building Num 238c,
)Floor(4
172061
Class
35

Trademark

Goods/Services
social media Markeling , advertising and marketing services
provided by means of social media , Online customer based
social media brand marketing services
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تاريخ ايداع الطلب:

05/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
11511

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Company For Trade and
General Supplies
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street jarash/hai al jbarat, P.O.Box:
1002, 11511

جرش /حي الجبارات  ،ص.ب,1002:

ص.ب  11511 -1002المدينة/الشارع
الجبارات
172029

05/07/2020

Date of

جرش /حي
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المواد الغذائية
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )الجمله( والكلمات
العامة والوصفية بمعزل عن العالمه

35

Applicant for
P.O.Box 1002 -11511 city/street
Correspondence
jarash/hai al jbarat
Trademark
172029
Class
35

Goods/Services
food trade
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (aljomleh)and the jeneral words if used separately
from the mark

262

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
172254
Class
35

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 كيو2 1  اس إي، لندن، مور لندن ريفرسايد3
المتحدة
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
172254

Goods/Services
Advertising; marketing; business promotion; business
management; business administration; organisation and
management of business incentive and loyalty schemes; business
information services; consultancy services relating to the
management of telephone call centres; procurement services for
others; consultancy services relating to the procurement of goods
and services; procurement of contracts for the purchase and sale
of goods and services for others; outsourcing services (business
assistance); business consultancy services relating to disaster
planning and recovery; business mentoring; business incubation
services; business consultancy and advisory services relating to
business management, business development and product
development; administrative processing and organising of mail
order services; arranging of business introductions; business
research and survey services; business forecasting services;
market research and studies in the field of environmental
protection, new energies, preservation of natural wealth and
sustainable development; provision of business, clerical and
secretarial services; news and current affairs clippings and
information services; market research; market analysis; market
research data collection and analysis; market research and
marketing studies; arranging and conducting of exhibitions for
business purposes; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of telecommunications, computing, electronic and
electrical goods, parts, fittings and accessories for the aforesaid
goods, data cards, security devices and equipment, clothing,
footwear, headgear, fashion accessories, textiles, household linen
goods, luggage and bags; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of printed materials and stationery, toys, games
and sports equipment, jewellery, horological instruments, light
electrical products and utensils for the household, furniture and
furnishings, cosmetics and personal care products, general
pharmacy products, cleaning products, healthcare products,
human foods and condiments and cooking ingredients, beverages,
enabling customers to conveniently view and purchase these
goods; auctioneering provided on the Internet; business
administration services for the processing of sales made on the
Internet; advertising services for the promotion of e-commerce;
provision of commercial and promotional information and advice
on the supplying and promoting of commodities and selection and
display of goods; provision of commercial and professional
information and advice to the prospective purchasers of
commodities and goods; compilation and transcription of data;
compilation of advertisements for use as web pages on the
Internet; production of advertising films; compilation of directories
for publishing on the Internet; provision of space on websites for
advertising goods and services; database management services;

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، اإلشراف اإلداري لألعمال، إدارة األعمال، ترويج األعمال التجارية، التسويق،اإلعالن
 الخدمات، خدمات المعلومات التجارية،تنظيم وإدارة برامج الحوافز والعميل الدائم
 الخدمات، خدمات التوريد لآلخرين،االستشارية المتعلقة بإدارة مراكز االتصاالت الھاتفية
 شراء عقود لشراء وبيع البضائع،االستشارية المتعلقة بشراء البضائع والخدمات
 خدمات،( خدمات التعاقد الخارجي )المساعدة في األعمال التجارية،والخدمات لآلخرين
 توجيه،االستشارات التجارية المتعلقة بالتخطيط لمواجھة الكوارث ومعاودة النشاط
 االستشارات التجارية والخدمات، خدمات احتضان األعمال التجارية،األعمال التجارية
 االجراءات، تطوير األعمال وتطوير المنتجات،االستشارية المتعلقة بإدارة األعمال
 خدمات البحث والمسح، ترتيب مقدمات األعمال،اإلدارية وتنظيم خدمات الطلب البريدي
، أبحاث ودراسات السوق في مجال حماية البيئة، خدمات التوقعات التجارية،التجاري
 توفير الخدمات، الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنمية المستدامة،الطاقات الجديدة
 القصاصات والخدمات المعلوماتية لألخبار والشؤون، الكتابية والسكرتارية،التجارية
 بحث السوق، جمع وتحليل بيانات بحث السوق، تحليل السوق، بحث السوق،الجارية
 لصالح، الجمع بين، ترتيب وتنظيم المعارض لألغراض التجارية،ودراسات التسويق
 اللوازم واالكسسوارات لالتصاالت، قطع الغيار، مجموعة متنوعة من البضائع،اآلخرين
، بطاقات البيانات، اإللكترونية والكھربائية للبضائع المذكورة سابقا، الحوسبة،عن بعد
، إكسسوارات األزياء، أغطية الرأس، األحذية، المالبس،أجھزة ومعدات األمن
 لصالح، الجمع بين، األمتعة والحقائب، بضائع المفروشات المنزلية،المنسوجات
 ألعاب ومعدات، دمى، مجموعة متنوعة من مواد مطبوعة وأدوات كتابية،األخرين
 أثاث، منتجات كھربائية خفيفة وأدوات منزلية، أدوات قياس الزمن، مجوھرات،رياضية
، منتجات صيدالنية عامة، مستحضرات تجميل ومنتجات عناية شخصية،ومفروشات
 ومشروبات، مكونات طبخ، أطعمة وتوابل، منتجات رعاية صحية،منتجات تنظيف
 المزادات، مما يتيح للعمالء عرض وشراء ھذه المنتجات بشكل مريح،بشرية
 خدمات اإلشراف اإلداري لألعمال لتجھيز المبيعات التي تتم على شبكة،اإللكترونية
 توفير معلومات وإرشادات، الخدمات اإلعالنية للترويج للتجارة اإللكترونية،اإلنترنت
 توفير،تجارية وترويجية بشأن توريد السلع وترويجھا واختيار وعرض البضائع
 تجميع ونسخ،معلومات وإرشادات تجارية ومھنية للمشترين المحتملين للسلع والبضائع
، إنتاج أفالم إعالنية، تجميع اإلعالنات لالستخدام كصفحات ويب على اإلنترنت،البيانات
 توفير مساحة على مواقع اإلنترنت لإلعالن عن السلع،تجميع األدلة للنشر على اإلنترنت
 خدمات التسويق عبر، خدمات معالجة البيانات، خدمات إدارة قواعد البيانات،والخدمات
 إدارة مراكز االتصاالت الھاتفية، خدمات الرد على الھاتف وتداول الرسائل،الھاتف
 إدارة البيانات وخدمات التقييم، إدارة مراكز المراقبة عن بعد آلخرين،آلخرين
 التسجيل في، خدمات التحقق من وتوثيق معالجة البيانات في مجال النقل،اإللكتروني
 خدمات، تذاكر السفر وتذاكر المناسبات الرياضية والثقافية، حجز السفر،شركة الطيران
 بطاقات، برامج العميل الدائم، الخصومات، مستندات الصرف، الكوبونات،التحقق للتذاكر
 اإلشراف اإلداري لبرامج العميل الدائم التي تشمل الخصومات،الھدايا وشھادات الھدايا
. المعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع ما سبق ذكره، خدمات اإلرشادات،أو الحوافز
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data processing services; telemarketing services; telephone
answering and message handling services; management of
telephone call centres for others; management of remote
monitoring centres for others; data management and electronic
stocktaking services; data processing verification and
authentification services in the field of transportation, airline checkin, travel reservation, travel ticketing and sports and cultural events
ticketing; verification services for tickets, coupons, vouchers,
discounts, loyalty programs, gift cards and gift certificates;
administration of loyalty programs involving discounts or
incentives; advisory, information and consultancy services relating
to all the aforementioned.
Claiming orange, white and black colors.

.مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض واالسود
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة كيف الشيوخ للتجارة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

طريق الدمام ،ص.ب 34652 .الرياض  11381المملكة
العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،104شارع مكة ،ص .ب  921100عمان 11192
االردن
35
الصنف
172128

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ادارة االعمال ،توجيه االعمال ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المتعلقة القھوة
االصطناعية والمشروبات اساسھا القھوة والقھوة ومشروبات القھوة بالحليب ومنكھات
القھوة والقھوة )غير المحمصة( ومركزات القھوة ومخاليط القھوة وبدائل القھوة وخالصات
القھوة والتوابل.
العالمة محددة بااللوان البني واالصفر واالبيض حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات
التجارية

15/07/2020

Date of

Applicant Name:

Kaif Al-Shiuokh Trading
Company
Nationality
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Damam Road, P.O. Box: 34652, Riyadh
11381, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172128
Class
35

Trademark

Goods/Services
Business management; business administration; retail and
wholesale services related to artificial coffee, beverages (coffeebased), coffee, coffee beverages with milk, coffee flavorings,
coffee (unroasted), coffee concentrates, coffee mixtures, coffee
substitutes, coffee extracts, and spices.
Claiming brown, yellow and white colors as per the specimen
filed at the Trademark Office
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Date of

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Horsens Lltejara AlMawad
AlGethaeyah
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- 164 Mecca Street - Office 705,
P.O.Box: 3322, 11821
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172244
Class
35

Goods/Services
advertising; business management; business administration;
office functions, advertising, publicity ( Advertising for
chocolate products, tea, coffee, biscuits, fruit jelly and peanuts
), rental of advertising space, bill-posting, outdoor advertising (
Chocolate products, tea, coffee, biscuits, fruit jelly and
peanuts), business auditing, business appraisals, business
information, providing business information via a web site, cost
price analysis, demonstration of goods ,design of advertising
materials, dissemination of advertising matter, distribution of
samples, lay out services for advertising purposes, market
studies, marketing research, modeling for advertising or sales
promotion, on-line advertising on a computer network,
provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services ,organization of trade fairs for commercial
advertising purposes , presentation of goods on communication
media for retail purposes, procurement services for others
(purchasing goods and services for others businesses), public
relations, publication of publicity texts, publicity material rental,
radio advertising, sales promotions for others, television
advertising, updating of advertising material, writing of publicity
texts.

27/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ھورسينس لتجارة المواد الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,3322:ب. ص، 705  مكتب-  شارع مكة164 - عمان
11821
 الطابق الثاني- شارع مكة165- عمان11953 -4888 ب.ص
35

الصنف

172244

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الدعاية واإلعالن، خدمات الدعاية واإلعالن و إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
تأجير، لمنتجات الشكوالته والشاي والقھوة والبسكويت وجلي الفواكھه والفول السوداني
 اإلعالنات الخارجية )لمنتجات الشكوالته والشاي، لصق اإلعالنات، المساحات اإلعالنية
تقييم األعمال، تدقيق الحسابات، ( والقھوة والبسكويت وجلي الفواكھه والفول السوداني
تحليل اسعار التكلفة، توفير معلومات األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت، معلومات األعمال،
خدمات، توزيع العينات، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تصميم مواد دعائية،  عرض السلع،
خدمات اعداد، تسويق، أبحاث السوق، دراسات السوق، العروض لغايات الدعاية واإلعالن
اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات، نماذج الدعاية واإلعالن او ترويج المبيعات
تنظيم المعارض، إتاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيھا، الحاسوب
عرض السلع على وسائل اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة، التجارية لغايت تجارية او دعائية
نشر،  العالقات العامة، (خدمات الشراء لآلخرين ) شراء سلع والخدمات لألعمال األخرى،
 ترويج،  اإلعالن بالراديو،  تأجير مواد الدعاية واإلعالن، نصوص الدعاية واإلعالن
تحديث مواد الدعاية واإلعالن،  الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون، ( المبيعات ) لآلخرين
.كتابة نصوص الدعاية واإلعالن،
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Saed Mahmoud Eid Jabas
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman- Tlaa Ali , AL Sultan Marketing
Street, P.O. Box 1536, 11947 Amman.,
P.O.Box: 841153, 11184

Goods/Services
clothes trading for men, women and kids ; trading of
accessories , cosmetics and perfumes ; publicity &
advertisement services.
The registration of this trademark does not give its owner the
exclusive rights to use the word SPORT apart from the mark.

:تاريخ ايداع الطلب

سائد محمود عيد جعباص
االردن
مؤسسة فردية

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

، 1536 .ب. ص،  شارع سوق السلطان،  تالع العلي،عمان
11184 ,841153:ب. ص،  عمان11947

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
172299
Class
35

28/07/2020

11184 -841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
35

الصنف

172299

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تجارة االكسسوارات ومستحضرات،تجارة االلبسة الرجالية والنسائية والخاصة باالطفال
خدمات الدعاية واالعالن،التجميل والعطور
اذا ماSPOR ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام كلمة
وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Techincal equipment and
supplies company/Tesco
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/queen rania al abdallah,
P.O.Box: 2147, 11181
Applicant for
P.O.Box 2147 -11181 city/street
Correspondence
amman/queen rania al abdallah str.
Trademark
172334
Class
35

Goods/Services
Wholesale and retail trade in electronic devices, computers,
surveilance cameras, and laboratory and scientific equipment

12/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

تيسكو/شركة المعدات والتجھيزات الفنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، 156 شارع الملكة رانيا عمارة رقم/الشارع عمان/المدينة
11181 ,2147:ب.ص

35

 ش الملكة/الشارع عمان/ المدينة11181 -2147 ب.ص
رانيا العبدﷲ
الصنف
172334

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة الجمله والتجزنه في االحھزة االلكترونيه واجھزة البرمجيات وكاميرات المراقبه
واالجھزة المخبرية والعلمية
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تاريخ ايداع الطلب:

13/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة قصص للتصميم والمحتوى الرقمي المحدودة

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:

Qisas for design and
digtal content ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman/wadi saqra -Building
)Num238c,Floor (4

المدينة/الشارع عمان/شارع وادي صقرة -عمارة رقم
238ج/الطابق )(4
ص.ب  11194 -941238المدينة/الشارع
وادي صقرة -عمارة رقم 238ج/الطابق )(4
172062

Applicant for
Correspondence

عمان/شارع
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تسويق وسائل االعالم االجتماعية ,خدمات اإلعالن والتسويق المقدمة عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي ,خدمات تسويق العالمة التجارية لوسائل التواصل االجتماعي عبر
اإلنترنت

13/08/2020

Date of

35

tارP.O.Box 941238 -11194 city/stree
:Amman/wadi saqra -Building
)Num238c,Floor (4
172062
Class
35

Trademark

Goods/Services
Social media marketing , advertising and marketing services
provided by means of social media , Online customer based
social media brand marketing services
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تاريخ ايداع الطلب:

13/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة قصص للتصميم والمحتوى الرقمي المحدودة

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:

Qisas for design and
digtal content ltd
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman/wadi saqra -Building
)Num238c,Floor (4

المدينة/الشارع عمان/شارع وادي صقرة -عمارة رقم
238ج/الطابق )(4
ص.ب  11194 -941238المدينة/الشارع
وادي صقرة -عمارة رقم 238ج/الطابق )(4
172152

Applicant for
Correspondence

عمان/شارع
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تسويق وسائل االعالم االجتماعية ,خدمات اإلعالن والتسويق المقدمة عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي ,خدمات تسويق العالمة التجارية لوسائل التواصل االجتماعي عبر
اإلنترنت

13/08/2020

Date of

35

tارP.O.Box 941238 -11194 city/stree
:Amman/wadi saqra -Building
)Num238c,Floor (4
172152
Class
35

Trademark

Goods/Services
Social media marketing , advertising and marketing services
provided by means of social media , Online customer based
social media brand marketing services
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Date of

16/08/2020

16/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة رماج لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11180 ,815333:ب. ص، شارع وصفي التل-عمان

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

الصويفية/عمان: الشارع/ المدينة11185 -852650 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

REMAJ FOR
IMPORT&EXPORTLTD.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -wasfi AL Tall st., P.O.Box:
815333, 11180
Applicant for
P.O.Box 852650 -11185
Correspondence
city/street:Amman/AL-swefieh
Trademark
172267
Class
35

Goods/Services
‘Advertising services, business direction, office ectivities,
import and export services, marketing, professional and
administrative works, services related to wholesale and retail
sales of food and catering products and roasteries and mills
commodities, e-commerce services.

35

الصنف

172267

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واالعالن وتوجيه األعمال واألنشطة المكتبية وخدمات االستيراد والتصدير
 والخدمات المتعلقة بالبيع جملة ومفرق للمواد, والتسويق واألعمال المھنية واإلدارية
.  وخدمات التجارة االليكترونية, الغذائية والتموينيه وسلع المحامص والمطاحن
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تاريخ ايداع الطلب:

17/08/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1000نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،55403الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
172298

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات محال التجزئة ومحال التجزئة عبر االنترنت تتعلق بمجموعة متنوعة من السلع
االستھالكية

17/08/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172298
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail store and online retail store services featuring a wide
variety of consumer goods
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nabat Llzera'a w AlTejara
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Ammun Center, Al Madinah Al Munawarah
St 222, Amman, P.O.Box: 851805, 11185
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172242
Class
35

Goods/Services
advertising, marketing, advisory services for business
management, consultancy regarding advertising
communications strategy, Business consultancy services in the
field of agriculture, retail services for agricultural equipment,
business inquiries, wholesale services for chemicals for use in
agriculture, online retail store services featuring chemicals for
use in agriculture, retail services in relation to chemicals for use
in agriculture., business management consultancy, advisory
services relating to business analysis, marketing, marketing
studies/research and market analysis, business advice relating
to marketing
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the right to use the word plant if received separately from
the trademark

26/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نبات للزراعه والتجاره
االردن
م.م.ذ

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

11185 ,851805:ب. ص، عمان

35

 الطابق- شارع مكة165 - عمان11953 -4888 ب.ص
الثاني
الصنف
172242

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 استشارات, خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال, التسويق,خدمات الدعاية واإلعالن
, خدمات االستشارات التجارية في مجال الزراعة,بخصوص استراتيجية االتصاالت اإلعالنية
 خدمات البيع بالجملة للمواد, استفسارات العمل,خدمات البيع بالتجزئة للمعدات الزراعية
 خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تعرض,الكيميائية المستخدمة في الزراعة
 خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية,مواد كيميائية لالستخدام في الزراعة
 الخدمات, خدمات تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال,.الستخدامھا في الزراعة
, البحوث وتحليل السوق/  التسويق ودراسات التسويق,االستشارية المتعلقة بتحليل األعمال
نصائح تجارية تتعلق بالتسويق

 اذا ما وردت بمعزلplant ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي لصاحبھا الحق بإستعمال كلمة
عن العالمة
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Nabat Llzera'a w Altejara
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Ammun Center, Al Madinah Al Munawarah
St 222, Amman, P.O.Box: 851805, 11185
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172241
Class
35

Goods/Services
Business consultancy services in the field of agriculture,
marketing, advisory services for business management,
advertising, Business consultancy services in the field of
agriculture, retail services for agricultural equipment, business
management consultancy, business advice relating to
marketing, wholesale services for chemicals for use in
agriculture, consultancy regarding advertising communications
strategy, business inquiries, advisory services relating to
business analysis, online retail store services featuring
chemicals for use in agriculture, retail services in relation to
chemicals for use in agriculture., marketing, marketing
studies/research and market analysis

26/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

نبات للزراعه والتجاره
االردن
م.م.ذ

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

 شارع المدينه المنورة11185 ,851805:ب. ص، عمان

35

 الطابق-شارع مكة165 - عمان11953 -4888 ب.ص
الثاني
الصنف
172241

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تقديم النصائح إلدارة, التسويق,خدمات االستشارات التجارية في مجال الزراعة
 خدمات, خدمات االستشارات التجارية في مجال الزراعة, خدمات الدعاية واإلعالن,األعمال
 نصائح, خدمات تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال,البيع بالتجزئة للمعدات الزراعية
, خدمات البيع بالجملة للمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة,تجارية تتعلق بالتسويق
 الخدمات, استفسارات العمل,استشارات بخصوص استراتيجية االتصاالت اإلعالنية
 خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تعرض,االستشارية المتعلقة بتحليل األعمال
 خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية,مواد كيميائية لالستخدام في الزراعة
 البحوث وتحليل السوق/  التسويق ودراسات التسويق,.الستخدامھا في الزراعة
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تاريخ ايداع الطلب:

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ابناء احمد مصطفى عماره ذ.م.م

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Ahamad Mustafa amara
sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street: , P.O.Box: 1215, 11953

المدينة/الشارع عمان -بيادر وادي السير  ،ص.ب,1215:
11953
ص.ب  11195 -17038المدينة/الشارع عمان -الصويفية -
شارع علي يحيى الصرايره -بناية الرياض - 1ط 4
172345

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تجارة تجزئة لوازم النجارين والخردوات والمفروشات واالثاث

27/08/2020

Date of

الصنف

35

Applicant for
Correspondence

P.O.Box 17038 -11195 city/street ammanswefieh -ali sarayreh sT-alriad building 4
th floor
172345
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail servicescarpenters furniture,stocks.
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Nijmat AL Sharq AL Awsat
for trading
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Street swafieh ,salah sheamat street,
P.O.Box: 850466, 11185
Applicant for
P.O.Box 850466- 11185 swafieh ,salah
Correspondence
sheamat street
Trademark
172155
Class
35

Goods/Services
Advertising services; Business Management; Business
orientation; Activation of office activity; Import and export
services for apparel,servises for wholesale and retail sale of
clothing, services for selling through thr Internet and on website
for clothing, romote sales services for apparel, sales and aftersales services, display and sale of goods

27/08/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة نجمة الشرق األوسط للتجارة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,850466:ب. ص، الصويفية،اشارع صالح زحيمات
11185

35

شارع صالح: 11185 -850466  ب.عمان ص
الصويفية،زحيمات
الصنف
172155

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارةاألعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات
 خدمات البيع عن, خدمات البيع بالجملة والمفرق لال لبسة, االستيراد والتصدير لاللبسة
خدمات البيع عن بعد لاللبسة ؛ خدمات البيع, طريق اإلنترنت والمواقع اإللكترونية لاللبسة
.عرض وبيع السلع,وما بعد البيع
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تاريخ ايداع الطلب:

30/08/2020

اسم طالب التسجيل:

وسيم عبد صدقي سالم

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

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  11118 -520المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

172049

اعالن الجريدة الرسمية

30/08/2020

Date of

Applicant Name:

عمان/مرج الحمام  ،ص.ب11118 ,520:

عمان/مرج الحمام
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة وبيع المرطبات والعصائر والحلويات والسندويشات والمعجنات والمناقيش والبيتزا

35

Wassem abed sudqi
salem
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/marj al hamam,
P.O.Box: 520, 11118
Applicant for
P.O.Box 520 -11118 city/street
Correspondence
amman/marj al hamam
Trademark
172049
Class
35

Goods/Services
Trading and selling refreshments ,juice,sweets ,sándwiches
,pastries, manakish and pizza
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Date of

03/09/2020

03/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة تنقية التعقيم
االردن
م.م.ذ
11118 ,379:ب. ص، 165 مبنى رقم،شارع مكه،عمان

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

165 مبنى رقم،شارع مكه، عمان11118 -379 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
sterilization system tech
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman,Makast.Building 165, P.O.Box:
379, 11118
Applicant for
P.O.Box 379 -11118
Correspondence
amman,Makast.Building 165
Trademark
172340
Class
35

Goods/Services
advertising and promotions related to sanitizing tools, medical
equments and machines , cheaning materials

35

الصنف

172340

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ألدعايه واالعالن فيما يخص مواد التعقيم و االجھزة و المستلزمات الطبية و مواد
التنظيف
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تاريخ ايداع الطلب:

06/09/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العلمية االلكترونية الحديثة

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:

Modern scientific
&Electronic company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amma/ Medina Al Munawara Street ,
P.O.Box: 1914, 11941

عمان شارع المدينه المنوره -مجمع مساكن طابق األرضي
عمارة رقم 156
 ،ص.ب11941 ,1914:
ص.ب  11941 -1914عمان شارع المدينه المنوره -مجمع
مساكن طابق األرضي عمارة رقم 156
172163

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بيع إلكترونيات

06/09/2020

Date of

الصنف

P.O.Box 1914 -11941 Amma/ Medina Al
Munawara Street
35

35

Class

Applicant for
Correspondence

172163

Trademark

Goods/Services
salling electronics
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تاريخ ايداع الطلب:

06/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ابناء احمد مصطفى عماره ذ.م.م

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -بيادر وادي السير  ،ص.ب11953 ,1215:

06/09/2020

Date of

Applicant Name:

Ahmad Mustafa amara
sons co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman , P.O.Box: 1215, 11953

Applicant for
P.O.Box 17038 -11195 amman-swefieh -ali
ص.ب  11195 -17038عمان-الصويفية -شارع علي يحيى
Correspondence
sarayreh ST-alriad building-4th floor
الصرايرة -بناية الرياض 1ط4
Trademark
172343
Class
35
35
الصنف
172343

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تجارة تجزئة لوازم النجارين والخردوات والمفروشات واالثاث

Goods/Services
Retail services carpenters furniture,stocks
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Date of

14/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
sameh mall LTD
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman.Medina street ,Carrefour complex,
P.O.Box: 3254, 11192
Applicant for
P.O.Box 3254 -11192 Amman.Medina
Correspondence
street ,Carrefour complex
Trademark
172046
Class
35

Goods/Services
Trade in food materials and trade of vegetablesdairy and
gricultural materials,furniture, furnishing ,accessories, clothing
and marine foods and refreshments ,cOffee,spices , electrical
appliances, computers and accessories,cameras, home
appliances, perfumes, unglasses and medical instruments and
sports,

14/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سامح مول ذ
االردن
م.م.ذ

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

,3254:ب. ص، عمان شارع المدينة المنوره مجمع كارفور
11192
 عمان شارع المدينة المنوره مجمع11192 -3254 ب.ص
كارفور
35
الصنف
172046

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة المواد الغذائنية وتجارة الخضروات والمواد الزراعيه وااللبان واالثاث والمفروشات
 والقھوه والبھارات واالجھزه,واالكسسوارات والملبوسات واالطعمه البحريه والمرطبات
الكھربائية واجھزه الكمبيوتر ولوازمھا والكاميرات واالدو ات المنزلية والعطور والنظارات
الطبيه واالدوات الرياضية
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Date of

30/09/2020

30/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

صيدلية تسعمائة واحدى عشر

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11192 ,921505:ب. ص،  شارع الملكة رانيا- عمان

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

 شارع الملكة رانيا-  عمان11192 -921505 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

nine hundred & eleven
pharmacy company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 921505, 11192

Applicant for
P.O.Box 921505 -11192 amman
Correspondence
Trademark
172160
Class
35

Goods/Services
retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations and medical supplies
the registration of this trademark does note give owners the
exclusive right to use pharmacy separetly from the mark

35

الصنف

172160

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات البيطرية
والصحية والتزويدات الطبية
 بمعزل عنpharmacy ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابه الحق المطلق باستعمال
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

07/10/2020

اسم طالب التسجيل:

المتجدده للزيوت النباتيه المستعمله

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب11185 ,850869:

عنوان التبليغ

ص.ب  11185 -850869عمان

رقم العالمة التجارية

172235

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شراء وتجميع الزيوت النباتية المستعملة لغايات تصدريرھا

اعالن الجريدة الرسمية

07/10/2020

Date of

Applicant Name:

Renewables for Used
Vegetable Oil L.L.C
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 850869, 11185

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 850869 -11185 AMMAN
Correspondence
Trademark
172235
Class
35

Goods/Services
Buying and collecting used vegetable oils for export
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تاريخ ايداع الطلب:

11/10/2020

اسم طالب التسجيل:

علي عصام سامي الصابر

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

االردن
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/10/2020

Date of

عمان  -الصويفية  -مجمع فرح التجاري  ،ص.ب,954033:
11954

ALI ESSAM SAMI ALSABER
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Amman - sweifeh - Farah BLD., P.O.Box:
954033, 11954

ص.ب  11954 -954033عمان شارع وصفي التل مركز
ناصر التجاري
35
الصنف
172285

Applicant for
P.O.Box 954033 -11954 amman - wasfi al
Correspondence
tal street - nasser bld.
Trademark
172285
Class
35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واإلعالن
ا ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفيه
اذا ظھرت بمعزل عن العالمة

Applicant Name:

Goods/Services
advertising
Registration of this mark doesn’t give its owners the absolute
right to use general and descriptive words if they appear in
isolation from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2020

اسم طالب التسجيل:

جنوا لالستشارات الفنية وتكنولوجيا المعلومات

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

االردن
ذ.م.م

اعالن الجريدة الرسمية

& Genoa for Technology
Consulting Services LLC

عمان -العبدلي-جادة رفيق الحريري-مبنى رقم )-(1الطابق )(7
 ،ص.ب11190 ,3064:

عنوان التبليغ

ص.ب  11181 -3064عمان

رقم العالمة التجارية

172332

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات استيراد وتصدير بيع المكمالت الغذائية وبيع مستحضرات التجميل )عدا االدوية(
تجارة المواد والمستحضرات الطبية

13/10/2020

35

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Abdali-Rafiq Al-Hariri AvenueBuildingnumber(1)- 7th Floor, P.O.Box:
3064, 11190
Applicant for
P.O.Box 3064 -11181 amman
Correspondence
Trademark
172332
Class
35

Goods/Services
importing and exporting selling food supplements selling
cosmetics selling medical supplies
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تاريخ ايداع الطلب:

13/10/2020

اسم طالب التسجيل:

جنوا لالستشارات الفنية وتكنولوجيا المعلومات

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

االردن
ذ.م.م

اعالن الجريدة الرسمية

& Genoa for Technology
Consulting Services LLC

عمان-العبدلي-جادة رفيق الحريري-مبنى رقم )(1الطابق)، (7
ص.ب11190 ,3064:

عنوان التبليغ

ص.ب  11181 -3064عمان

رقم العالمة التجارية

172333

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات استيراد وتصدير بيع المكمالت الغذائية وبيع مستحضرات التجميل )عدا االدوية(
تجارة المواد والمستحضرات الطبية

13/10/2020

35

Date of

Applicant Name:

Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman-abdali-rafiq Alhariri avenuebuilding number(1)-7th floor, P.O.Box:
3064, 11190
Applicant for
P.O.Box 3064 -11181 amman
Correspondence
Trademark
172333
Class
35

Goods/Services
importing and exporting selling food supplements selling
cosmetics selling medical supplies
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Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Almotamayezh Pharmacy
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Khalda Circle- King Abdullah
Street,
Applicant for
P.O.Box 1670 -11953 amman - shmisani Correspondence
mayasar albaruod street
Trademark
172150
Class
35

Goods/Services
retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations and medical supplies
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive rigth to use ( )صيدلية و دواءseparately from the mark.

28/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الصيدليه المتميزة
االردن
م.م.ذ

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

عمان –دوار خلدا

 خلف غرفة-  الشميساني-  عمان11953 -1670 ب." ص
2  دخلة رقم- شارع ميسر البارود-تجارة عمان
35
الصنف
172150

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات البيطرية
والصحية والتزويدات الطبية
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق باستعمال ) صيدلية و دواء ( بمعزل
عن العالمة
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Date of

22/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Ghyda'a Nizar Ali Alqudaa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman abunseer, P.O.Box: 100, 111

Applicant for
P.O.Box 100 -111 amman abunseer
Correspondence
Trademark
172133
Class
35

Goods/Services
Retail store services that include food and catering, cleaning
supplies, household items, vegetables, fruits, smokers' tools,
meat and their derivatives, and poultry and their derivatives.
Publicity and advertising through social media and online
marketing . social media marketing media 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.

35

الصنف

22/12/2020

:تاريخ ايداع الطلب

غيداء نزار علي القضاه
االردن
مؤسسة
111 ,100:ب. ص، عمان ابو نصير

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

 عمان ابو نصير111 -100 ب.ص

عنوان التبليغ

172133

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تشمل المواد الغذائية و التموينية و مواد التنظيف و
االدوات المنزلية و الخضار و الفواكه و ادوات المدخنين و اللحوم و مشتقاتھا و الدواجن و
التسويق عن طريق.  الدعاية و االعالن عبر وسائط االتصال و التسويق االلكتروني.مشتقاتھا
 عرض السلع،عرض السلع على وسائل االتصاالت لغايات بيعھا بالتجزئة. وسائل التواصل
 تجميع مجموعة متنوعة من مختلف السلع للغير،على وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة
)باستثناء نقلھا( وتمكين العمالء من عرض وشراء تلك السلع بسھولة ومن متاجر البيع
.بالتجزئة ومنافذ البيع بالجملة وعلى االنترنت
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Date of

10/02/2020

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

KIA MOTORS
CORPORATION

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172122
Class
36

Goods/Services
Issuance of membership credit cards; mobile internet payment
services; payment services provided via wireless
telecommunications apparatus and devices; processing of
credit card transactions; processing of payment transactions
via the Internet; member and discount card services in the field
of financing; providing financial information related to the
integration and analysis of account information between
vehicles and customers, and transaction information collected
through in-vehicle simple payments; in-vehicle transaction
authentication and verification services; in-vehicle mobile and
internet payment services; in-vehicle automated payment
services; card services in the field of financing for the
accumulation of points and mileage.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (PAY) if used
separately from the Mark.

10/02/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كيا موتورز كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

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

 كوريا، سيؤول، جو-  سيوتشو، رو-  ھيولوينج،12

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
36
الصنف
172122

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات، خدمات الدفع االلكتروني عبر الھواتف المحموله،إصدار بطاقات االئتمان العضوية
، معالجة معامالت بطاقات االئتمان،الدفع المقدمة عبر معدات وأجھزة االتصاالت الالسلكية
 خدمات بطاقات األعضاء وبطاقات الخصم في مجال،معالجة معامالت الدفع عبر اإلنترنت
 توفير المعلومات المالية المتعلقة بدمج وتحليل معلومات الحسابات بين المركبات،التمويل
،والعمالء ومعلومات المعامالت التي يتم جمعھا من خالل المدفوعات البسيطة داخل المركبة
 خدمات الدفع بواسطة الھاتف النقال،خدمات المصادقة والتحقق من المعامالت داخل المركبة
 خدمات البطاقات في مجال، خدمات الدفع اآللي داخل المركبة،واإلنترنت داخل المركبة
.التمويل لتجميع النقاط والمسافة المقطوعة

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

27/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

PASAKA COMMERCIAL
LIMITED
Nationality
: CYPRUS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3035 LIMASSOL, CYPRUS

Goods/Services
Analysis (Financial —); Brokerage; Capital investments;
Financial information; Financial management; Stock exchange
quotations; Stocks and bonds brokerage; Surety services;
Timber (Financial evaluation of standing —).
Disclaimer: The registration of this trademark does not give its
owner the exclusive rights to use the word GROUP if appeared
apart from the mark

:تاريخ ايداع الطلب

باساكا كومرشل ليمتد

:اسم طالب التسجيل

قبرص
شركة اجنبية

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

 قبرص، ليماسول3035

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
172326
Class
36

27/07/2020

11184 -841153 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 59  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
36

الصنف

172326

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التحليل المالي؛ السمسرة؛ استثمار رؤوس األموال؛ المعلومات المالية؛ اإلدارة المالية؛ أسعار
البورصة؛ سمسرة بورصة األوراق المالية والسندات؛ خدمات الضمان؛ التقييم المالي للغابات
.الدائمة
 ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام كلمة:التنازل
. اذا ما وردت بمعزل عن العالمةGROUP
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Date of

01/10/2020

01/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الصندوق االردني للرياده

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساھمة خاصة
11118 ,7119:ب. ص، الشميساني/عمان

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

الشميساني/ عمان11118 -7119 ب.ص

عنوان التبليغ

172032

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Innovative Startups And
SMEs Fund (ISSF)
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al qwesmeh, P.O.Box: 7119, 11118

Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 amman/al qwesmeh
Correspondence
Trademark
172032
Class
36

Goods/Services
fund investment, financial consulting, financial affairs, financial
management, investment funds management, capital
management Financial analysis consulting, financial consulting
and analysis, providing information in the field of finace and
investment, project financing, and investment services,financial
services.

36

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ادارة, ادارة صناديق االستثمار,ادارة ماليه,  شؤون ماليه, استشارات ماليه,استثمار االموال
تزويد, استشارات وتحليالت ماليه, خدمات ماليه استشارات التحليل الماليه,راس المال
 خدمات استثمارية,تمويل مشاريع,معلومات في محال التمويل واالستثمار
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Date of

05/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Money for Finance
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman al Bayader husni souber street,
P.O.Box: 2985, 21110
Applicant for
P.O.Box 2985 -21110 Amman al Bayader
Correspondence
husni souber street
Trademark
172077
Class
36

Goods/Services
financing services, loans financing , instalment loans
the registration of this mark does not give its owners the
exclusive right to use Money in a part

05/11/2020

:تاريخ ايداع الطلب

المال للتمويل
االردن
م.م.ذ

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

,2985:ب. ص،  شارع حسني صوبر-  البيادر- عمان
21110
 شارع حسني صوبر-  البيادر-  عمان21110 -2985 ب.ص
36

الصنف

172077

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 القروض المقسطة, القروض المالية,الخدمات التمويلية
 اذا ماMoney ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي أصحابھا الحق المطلق باستخدام كلمة
وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
Berhad (PETRONAS)
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

Goods/Services
Building and other civil engineering structure construction;
repair; installation services; anti-corrosion services; vehicle
service stations; vehicle cleaning; vehicle maintenance and
repair; repair; car wash.
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032211
Claim Date: 29/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

(بيتروليوم ناشيونال بيرھاد ) بيتروناس

:اسم طالب التسجيل

ماليزيا
شركة اجنبية

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

، كوااللمبور سيتي سنتر، بيتروناس توين تاورز،1 تاور
 ماليزيا، كوااللمبور50088

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172204
Class
37

27/02/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
37

الصنف

172204

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إنشاء المباني وھياكل الھندسة المدنية األخرى؛ التصليح؛ خدمات التركيب ؛ خدمات مكافحة
التآكل؛ محطات خدمة المركبات؛ تنظيف المركبات؛ صيانة وتصليح المركبات؛ التصليح؛ غسل
.السيارات
MY : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
2019032211 :رقم االدعاء
2019/08/29 :تاريخ االدعاء
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

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

Goods/Services
garage services for the maintenance and repair of motor
vehicles, installation, maintenance and repair of batteries and
accumulators, recharging of batteries and accumulators,
laundering, vehicle battery charging, disinfecting for vehicles,
vehicle battery changing, vehicle repair services, fueling of
hydrogen gas for vehicles, repair or maintenance of motor
automobile parts, automobile cleaning and car washing,
providing information relating to the repair or maintenance of
automobiles, motor vehicle maintenance and repair, tuning of
motor vehicles, automobile parts, fittings and accessories
repair, maintenance of electrical installations, battery
management, repair of braking devices, vehicle maintenance,
rental of cleaning equipment
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2019-0182800
Claim Date: 26/11/2019

:تاريخ ايداع الطلب

كيا موتورز كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

جمھورية كوريا
شركة اجنبية

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

 جمھورية كوريا، سيؤول، جو- سيوكو، رو- ھيوليانج،12

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172202
Class
37

12/03/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
37

الصنف

172202

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المرآب لصيانة وتصليح المركبات وتركيب وصيانة وإصالح البطاريات و المراكمات
وإعادة شحن البطاريات و المراكمات ولغسيل وكي المالبس وشحن بطاريات المركبات وتعقيم
المركبات وتغيير بطارية السيارة وخدمات إصالح المركبات والتزويد بغاز الھيدروجين
للمركبات وإصالح أو صيانة قطع غيار السيارات وتنظيف السيارات وغسيل السيارات وتزويد
المعلومات المتعلقة بإصالح أو صيانة السيارات وصيانة وإصالح المركبات اآللية وتعديل
المركبات اآللية وقطع غيار للسيارات وإصالح التجھيزات والملحقات وصيانة التركيبات
الكھربائية وإدارة البطاريات وإصالح أجھزة الكبح وصيانة المركبات وتأجير معدات التنظيف

KP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
0182800-2019-40 :رقم االدعاء
2019/11/26 :تاريخ االدعاء
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Date of

26/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

KELLOGG BROWN
&ROOT LLC
Nationality
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1209 Orange Street , Wilmington,
Delaware - 19801
Applicant for
P.O.Box 911773 -11191 al weibdeh ,al
Correspondence
Razaz street Building No.8.F1
Trademark
172281
Class
37

26/05/2020

:تاريخ ايداع الطلب

كلوج بروان آند روت ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

بلغاريا
شركة اجنبية

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

19801 -  ديالوير، ويلمينجتون، اورانج ستريت1209

 عمان اللويبدة شارع الرزاز بناية11191 -911773 ب.ص
1  الدور8 رقم
37
الصنف
172281

Goods/Services
Building construction; repair; installation services, Building
construction supervision, Constructionconsultation, Construction
equipment (Rental of-),Extraction (Mining-), Fire alarm installation
and repair, Heating equipment installation and repair, Machinery
installation, maintenance and repair, Office machines and
equipment installation, maintenance and repair, Rebuilding
machines that have been worn or partially destroyed.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلشراف على إنشاء المباني؛، إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو المجتمع
 تركيب وإصالح، استخراج المعادن،االستشارات المتعلقة باإلنشاء تأجير معدات اإلنشاء
 تركيب وصيانة وإصالح، تركيب وإصالح معدات التسخين،أجھزة اإلنذار ضد الحريق
 إعادة بناء الماكينات، تركيب وصيانة وإصالح اآلالت والمعدات المكتبية،المعدات اآللية
.ً المعطلة أو التالفة جزئيا
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Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Installation, building, maintenance and repair services for
machines, apparatus for control steering and monitoring,
apparatus for heating, steam generating, cooking, cooling,
drying, ventilation, water supply and sanitary purposes and
installations included in industrial process systems, particularly
for use in the food, dairy, beverage, brewery, starch, chemical,
petrochemical, cosmetic, biochemical, pharmaceutical, pulp,
paper, power, oil or gas industries; Installation, building,
maintenance and repair services for machines, apparatus for
control steering and monitoring, apparatus for heating, steam
generating, cooking, cooling, drying, ventilation, water supply
and sanitary purposes and installations included in industrial
process systems, particularly for use on off-shore plants,
refineries, pollution control plants, waste water plants, on
vessels or on ships, in particular in engine rooms.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172191
Class
37

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
37

الصنف

172191

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التركيب والبناء والصيانة والتصليح لآلالت وأجھزة التحكم بالتوجيه والمراقبة
وأجھزة التدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتھوية والتزويد بالمياه وللغايات
 المستخدمة للطعام: تحديدا،الصحية والتجھيزات المتضمنة في أنظمة العمليات الصناعية
واأللبان والمشروبات ولمعامل الجعة وللنشا وللصناعات الكيميائية أو البتروكيماوية أو
مستحضرات التجميلية أو الكيميائية الحيوية أو المستحضرات الصيدالنية أو عجينة الورق أو
الورق أو الطاقة أو لصناعات النفط أو الغاز؛ خدمات التركيب والبناء والصيانة والتصليح
لآلالت وأجھزة التحكم بالتوجيه والمراقبة وأجھزة التدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد
والتجفيف والتھوية والتزويد بالمياه وللغايات الصحية والتجھيزات المتضمنة في أنظمة
 لالستخدام في المنشآت داخل البحار وفي مصافي التكرير: تحديدا،العمليات الصناعية
 على وجه،ومحطات الحد من التلوث ومنشآت المياه العادمة وعلى القوارب أو على السفن
الخصوص في غرف المحركات

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

18/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

The Medical One
Specialized Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman Um othina - jezzan
street, P.O.Box: 2100, 11941
Applicant for
P.O.Box 2100 -11941 city/street Amman
Correspondence
Um othina - jezzan street
Trademark
172146
Class
37

Goods/Services
Disinfecing, Cleaning of Building (exteriorsurface)
Cleaning of Building (interior)
: The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words (TAQEEM)if used
separately from the mark

18/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

الشركة االولى الطبية المتخصصة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  ش جيزان-  ام اذينة-الشارع عمان/ المدينة
11941 ,2100:ب.ص
-  ام اذينة- عمان
37

الصنف

الشارع/ المدينة11941 -2100 ب.ص
ش جيزان
172146

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيف المباني من الداخل,  تنظيف السطوح الخارجية للمباني, التطھير من الجراثيم
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة )تعقيم( بمعزل عن
العالمه
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Date of

07/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Frist start for Business
Solutions LLC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman-Ameen Abu Radaha
str.118, P.O.Box: 141211, 11814
Applicant for
P.O.Box 141211 -11814 city/street
Correspondence
:Amman-Ameen Abu Radaha str.118
Trademark
172189
Class
37

Goods/Services
Building construction ,repair,installation services
Trade mark limited by the colors turquoise and its shades,
white &black as per the spcimen filed at the trademark office
The registration of this trade mark does not give the owners the
exclusive right to use general and descriptive words separately
from the trade mark

07/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة البداية األولى لحلول اآلعمال ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، 118  أمين أبو رداحة. تقاطع الحرمين ش: الشارع/المدينة
11814 ,141211:ب.ص
 تقاطع الحرمين: الشارع/ المدينة11814 -141211 ب.ص
118  أمين أبو رداحة.ش
37
الصنف
172189

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب او التجميع
العالمة محددة باأللوان الفيروزي ودرجاته واألبيض واألسود كما في النموذج المودع لدى
سجل العالمات التجارية
 ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية اذا ظھرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة يونايتد تكنولوجي ھولدنغ ليمتد

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

united Technology
Holding co.
Nationality
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ras Al Khaimah, P.O.Box: 17537, 11195

راس الخيمه  ،ص.ب11195 ,17537:

عنوان التبليغ

ص.ب  11195 -17537المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

172270

15/07/2020

Date of

عمان/الرابية
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التنظيف الجاف ,تنظيف المالبس ,كي البياضات  ,غسيل وكي المالبس ,رتي المالبس

37

Applicant for
P.O.Box 17537 -11195 city/street
Correspondence
amman/al rabiya
Trademark
172270
Class
37

Goods/Services
dry cleaning, cleaning clothes, linens ironing,cleaning and
ironing clothes, repairing clothes
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Date of

25/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Technical Construction
Co.
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman , Swefeia , Jordan, P.O.Box:
581501, 11185
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172240
Class
37

Goods/Services
Construction and public undertakings .
The registration of this mark was based on the provisions of
Article (21) paragraph (3) of the Trademarks Law

25/11/2020

:تاريخ ايداع الطلب

االعمار الفنيه المحدوده

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

11185 ,581501:ب. ص،  الصويفيه األردن، عمان

37

 الطابق- شارع مكة165 - عمان11953 -4888 ب.ص
الثاني
الصنف
172240

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. مقاوالت وتعھدات عامة
( من قانون العالمات التجارية3) ( فقره21) ان تسجيل ھذه العالمة تم استنادا الحكام المادة
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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
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172098
Class
38

Goods/Services
Providing information, news and commentary in the fields of
entertainment, popular culture, recreation and leisure activities,
sports and sporting events, educational services, concerts,
cultural events, and live theatrical productions; providing
information relating to the organizing of educational, cultural,
sporting, and entertainment exhibitions, and community
festivals, sporting and cultural activities, contests and games;
providing non-downloadable audio publications over computer
networks, namely, books, periodicals, and reports on the
subjects of education, entertainment, popular culture, recreation
and leisure activities, sports and sporting events, technology,
concerts, cultural events, and live theatrical productions;
providing non-downloadable prerecorded music;
Communication services for the electronic transmission of
voices; Transmission of voice by means of the Internet;
Providing voice communication services over the Internet;
Digital transmission of voice; providing voice chat services;
Electronic voice messaging services; Voice-activated dialing
services; Online messaging services; Online communications
services; Providing user access to a global computer network
and online sites containing information on a wide range of
topics; Music broadcasting; Video conferencing; Video
teleconferencing; Video on demand transmissions;
Transmission of data, audio, video and multimedia files,
including downloadable files and files streamed over a global
computer network;Transmission of videos, movies, pictures,
images, text, photos, games, user-generated content, audio
content, and information via the Internet

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

91100 .ب. ص، الطابق العاشر،1  برج ماجد الفطيم،ديرة
 االمارت العربية المتحدة،دبي
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
172098

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التزويد بالمعلومات واألخبار والتعليقات في مجاالت الترفيه والثقافة الشعبية وأنشطة الترفيه
والتسلية واألحداث الرياضية وااللعاب والخدمات التعليمية والحفالت الموسيقية والفعاليات
 التزويد بالمعلومات المتعلقة بتنظيم المعارض التعليمية،الثقافية واإلنتاجات المسرحية الحية
والثقافية والرياضية والترفيھية والمھرجانات المجتمعية والنشاطات الرياضية والثقافية
 توفير منشورات صوتية غير قابلة للتنزيل عبر شبكات الحاسوب وذلك،والمسابقات واأللعاب
يشمل الكتب والدوريات والتقارير المتعلقة بموضوعات التعليم والترفيه والثقافة الشعبية
واألنشطة الترفيھية واشغال وقت الفراغ واألحداث الرياضية واللعب والتكنولوجيا والحفالت
 توفير موسيقى مسجلة مسب ًقا غير،الموسيقية والفعاليات الثقافية واإلنتاج المسرحي المباشر
 بث الصوت عن طريق، خدمات االتصاالت لإلرسال اإللكتروني لألصوات،قابلة للتنزيل
 تقديم، اإلرسال الرقمي للصوت، توفير خدمات االتصاالت الصوتية عبر اإلنترنت،اإلنترنت
، خدمات االتصال الصوتي، خدمات الرسائل الصوتية اإللكترونية،خدمات الدردشة الصوتية
 توفير وصول المستخدم إلى، خدمات االتصاالت عبر اإلنترنت،خدمات المراسلة عبر اإلنترنت
شبكة الحاسوب العالمية والى المواقع عبر اإلنترنت والتي تحتوي على معلومات حول
 مؤتمرات الفيديو عن بعد، البث الموسيقي مؤتمرات الفيديو، مجموعة واسعة من المواضيع
 نقل البيانات والصوت والفيديو وملفات الوسائط المتعددة بما في،  إرسال الفيديو عند الطلب،
 بث مقاطع،ذلك الملفات القابلة للتحميل والملفات المتدفقة عبر شبكة الحاسوب عالمية
الفيديو واألفالم والصور والصور والنصوص والصور واأللعاب والمحتوى الذي يعده
المستخدم والمحتوى الصوتي والمعلومات عبر اإلنترنت
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
Berhad (PETRONAS)
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

Goods/Services
Transportation, packaging, delivery and storage of goods; travel
arrangement; storage of petroleum products; rental of vehicles;
car parking; car transport; distribution, supply, transportation
and storage of fuel, oil, petroleum, natural gas, and lubricants;
distribution of crude oil, petroleum products, natural gas and
liquefied natural gas; distribution of energy and renewable
energy; inspection of vessels; fuel-filling of vehicles; piloting of
ships.
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032212
Claim Date: 29/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

(بيتروليوم ناشيونال بيرھاد) بيتروناس

:اسم طالب التسجيل

ماليزيا
شركة اجنبية

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

، كوااللمبور سيتي سنتر، بيتروناس توين تاورز،1 تاور
 ماليزيا، كوااللمبور50088

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172206
Class
39

27/02/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
39

الصنف

172206

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النقل والتغليف والتسليم والتخزين للبضائع؛ تنظيم الرحالت والسفر؛ تخزين المنتجات
،البترولية؛ خدمات تأجير المركبات؛ مواقف السيارات؛ خدمات النقل بالسيارات والتوزيع
والتزويد ونقل وتخزين الوقود والنفط والبترول والغاز الطبيعي ومواد التشحيم؛ توزيع النفط
الخام ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع؛ توزيع الطاقة والطاقة
.المتجددة؛ تفتيش السفن؛ ملء وقود المركبات؛ خدمة إرشاد السفن

MY : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
2019032212 :رقم االدعاء
2019/08/29 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

16/07/2020

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

شركة أفكار لنقل البضائع
االردن
ذ.م.م
المدينة/الشارع

عنوان التبليغ

ص.ب  -9182المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

172339

من اجل البضائع/الخدمات التالية
نقل البضائع

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
afkar logistics co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/, P.O.Box: 9182

عمان/الشميساني  ،ص.ب9182:

عمان/جبل الحسين
الصنف

16/07/2020

Date of

39

Applicant for
P.O.Box 9182 - city/street amman/jabel
Correspondence
al husien
Trademark
172339
Class
39

Goods/Services
transportsporttion goods
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Date of

14/09/2020

Applicant Name:

AL Ahli for Financial
Technology PSC
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Abdali,Rafeeq Hariri st.(1), P.O.Box: 3064,
11190
Applicant for
Correspondence
Trademark

14/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

األھلي للتكنولوجيا المالية المساھمة الخاصة المحدودة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

11190 ,3064:ب. ص، (1) جادة رفيق الحريري، العبدلي

عنوان التب
11190 ,3064:ب. ص، (1) جادة رفيق الحريري،  العبدلي11190 ,3064ليغ
:ب.ص
، (1) ري
Abdali,Rafeeq Hariri st.(1), P.O.Box: 3064, 11190

172289

Class

39

Goods/Services
svorage (rnysical-) of electronically banking and financial —
stored data or documents , Providing access to banking and
financial databases Compilation of banking and financial
information into computer databases

39

الصنف

172289

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير الوصول الى قواعد, حفظ الوثائق او المعلومات المالية والبنكية المخزنة الكترونيا
 تجميع المعلومات المالية والبنكية في قواعد بيانات الكمبيوتر,البيانات المالية والبنكية
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Date of

19/10/2020

19/10/2020

:تاريخ ايداع الطلب

ريحانة العنبر الدوليه للسياحه والسفر

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11822 ,11822:ب. ص،  شارع الملك عبدﷲ الثاني،عمان

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

 شارع الملك عبدﷲ الثاني، عمان11822 -11822 ب.ص

عنوان التبليغ

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Rehant AlAnbar
AlDowaleyeh Lel Seyaha
Wal Safar
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, King Abdullah II Street, P.O.Box:
11822, 11822
Applicant for
P.O.Box 11822 -11822 Amman, King
Correspondence
Abdullah II Street
Trademark
172282
Class
39

Goods/Services
arranging of travel tours, travel reservation, booking of seats for
travel
Special condition: The trademark is outlined in white, blue and
black colors

39

الصنف

172282

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 حجز مقاعد السفر, حجوزات السفر,ترتيب رحالت السفر السياحية
 العالمه محدده باأللوان األبيض واألزرق واألسود:اشتراطات خاصة
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
Berhad (PETRONAS)
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

Goods/Services
Treatment of materials; oil refinery services; natural gas
processing; petrochemical manufacturing services; refining
production; processing, blending, manufacture and conversion
of petroleum and chemicals; extraction of minerals; services for
the treatment of oil, lubricants and gas; energy and renewable
energy production.
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032214
Claim Date: 29/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

( بيتروليوم ناشيونال بيرھاد ) بيتروناس

:اسم طالب التسجيل

ماليزيا
شركة اجنبية

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

، كوااللمبور سيتي سنتر، بيتروناس توين تاورز،1 تاور
 ماليزيا، كوااللمبور50088

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172205
Class
40

27/02/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
40

الصنف

172205

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات معالجة المواد؛ خدمات تكرير النفط؛ معالجة الغاز الطبيعي؛ خدمات صناعة
البتروكيماويات؛ إنتاج التكرير؛ معالجة ومزج وصناعة وتحويل البترول والكيماويات؛
 زيوت التشحيم والغاز؛ إنتاج الطاقة والطاقة،استخراج المعادن؛ خدمات معالجة النفط
.المتجددة
MY : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
2019032214 :رقم االدعاء
2019/08/29 :تاريخ االدعاء
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Date of

11/12/2019

Applicant Name:

اعالن الجريدة الرسمية

Cognia, Inc.

Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9115 Westside Parkway, Alpharetta,
Georgia 30009, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172104
Class
41

11/12/2019

:تاريخ ايداع الطلب

. انك،كوغنيا

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

،30009  جورجيا، ألفاريتا، ويستسايد باركواي9115
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
172104

Goods/Services
Consultation in the field of improvement of public and non-public
education systems and programs; consulting in the field of K-12
educational systems; research in the field of education; educational
services, namely, providing educational conferences and programs,
and providing live and on line seminars and workshops and courses
of instruction, in the fields of school and district accreditation and
improvement of public and non-public education systems and
programs; providing information and news in the fields of teaching
methodology and education; providing educational assessment
services; providing educational examination services; providing
educational testing services; providing an interactive website
featuring educational information and test questions in the academic
fields of math and reading; preparing, administering, and scoring
standardized tests; conducting training workshops and seminars for
professional development in the field of educational assessment,
including using assessment results for school improvement and
enhancing curriculum and instruction, onsite administration,
standards-based classrooms, evaluating student work, and
classroom assessment; providing on-line, networked and computerbased administration of standards-based tests, testlets, practice
tests, and individual items for use by primary, elementary, middle,
and secondary schools, their teachers, and students; providing
educational and professional development services in the creation,
development, analysis and use of test/assessment data for school
and program improvement, improvements to curriculum and
instruction, standards-based education, evaluating student work, and
classroom assessment; educational testing services, namely,
creating, preparing, administering, scoring and reporting results of
standards-based assessments for use by primary elementary, middle,
and secondary schools; educational services, namely, providing
training in the field of classroom observation for use in evaluating the
effectiveness and quality of an educational learning environment;
providing on-line nondownloadable electronic publications in the
nature of articles in the field of school improvement; providing
educational assessment services that provide scores for the purpose
of evaluating an education organization's or program's performance
and student's achievement; providing searchable databases of test
questions and answers in the academic fields of mathematics and
reading; non-downloadable multimedia files providing instruction in
the field of educational assessment, examination and testing.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/468801
Claim Date: 11/06/2019

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،االستشارات في مجال تحسين األنظمة التعليمية والبرامج العامة وغير العامة
االستشارة في مجال األنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليمية حتى نھاية التعليم
 خدمات تعليمية وتحديدا وتوفير مؤتمرات وبرامج، البحث في مجال التعليم،الثانوي
تعليمية وتوفير حلقات دراسية وورش عمل ودورات تعليمية مباشرة وعبر اإلنترنت
في مجاالت المدراس واالعتماد على مستوى المقاطعات وتحسين األنظمة والبرامج
 توفير معلومات وأخبار في مجاالت منھجية التدريس،التعليمية العامة وغير العامة
 توفير خدمات، توفير خدمات فحص تعليمية، توفير خدمات تقييم تعليمية،والتعليم
 توفير موقع إلكتروني تفاعلي يعرض معلومات تعليمية وأسئلة،اختبار تعليمية
 إعداد وإدارة وتصحيح،اختبارات في المجاالت األكاديمية في الرياضيات والقراءة
 إجراء ورش عمل وحلقات دراسية تدريبية للتطوير،االختبارات الموحدة قياسيا
المھني في مجال التقييم التعليمي وبما في ذلك استخدام نتائج التقييمات من أجل
تحسين المدارس وتحسين المناھج والتعليمات واإلدارة في الموقع والفصول القائمة
 توفير إدارة عبر اإلنترنت وشبكية،على المعايير وتقييم عمل الطالبي وتقييم الفصول
وقائمة على الحاسوب لالختبارات القائمة على المعايير واالختبارات عن نفس
الموضوع واالختبارات العملية والعناصر الفردية التي تستخدم في المدارس اإلبتدائية
ومدارس التعليم األساسي والمدراس اإلعدادية والمدارس الثانوية والتي يستخدمھا
 توفير خدمات تطوير تعليمي ومھني في وضع وتطوير،المعلمين والطالب فيھا
 تقييم من أجل تحسين المدارس والبرامج وتحسين/وتحليل واستخدام بيانات اختبار
المناھج والتعليمات والتعليم القائم على المعايير وتقييم العمل الطالبي وتقييم
 خدمات اختبار تعليمية وتحديدا وضع وإعداد وإدارة وتصحيح وكتابة،الفصول
تقارير بنتائج التقييمات القائمة على المعايير مخصصة لالستخدام في المدارس
 خدمات،اإلبتدائية ومدارس التعليم األساسي والمدراس اإلعدادية والمدارس الثانوية
تعليمية وتحديدا وتوفير تدريب في مجال مالحظة الفصول مخصص لالستخدام في
 توفير منشورات إلكترونية عبر اإلنترنت غير،تقييم فعالية وجودة البيئة التعليمية
 توفير خدمات تقييم تعليمية،قابلة للتنزيل في شكل مقاالت في مجال تحسين المدارس
 توفير،تعرض درجات لغرض تقييم أداء منظمة أو برنامج تعليمي وإنجاز الطالب
قواعد بيانات قابلة للبحث تتضمن أسئلة االختبارات واإلجابات في المجاالت
 ملفات متعددة الوسائط غير قابلة للتنزيل توفر،األكاديمية في الرياضيات والقراءة
.تعليمات في مجال التقييم التعليمي والفحص واالختبار

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
468801/88 :رقم االدعاء
2019/06/11 :تاريخ االدعاء
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Date of

11/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

International Business
Machines Corporation
Nationality
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address New Orchard Road- Armonk, New York
USA

Goods/Services
Education; entertainment; training; organization and conducting
of seminars and conferences; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; production of radio and
television programs; sporting and cultural activities;
educational services, namely conducting of courses, seminars,
conferences and workshops in the field of computers,
information technology, audio and image processing
technology, telecommunication and global computer networks;
training in the field of computer operation and information
technology; conducting entertainment presentations in the form
of information technology demonstrations; entertainment
services, namely, online computer game services; conducting
of recreational presentations, namely, real-time sporting
competitions via a global computer network; conducting of
recreational presentations, namely provision of demonstrations
on Web sites featuring museum exhibitions, sports events, art
gallery exhibitions, concerts and musical recordings; editing
services for books, newspapers; production of shows and films;
organization and conducting of conferences, symposiums,
congresses; conducting of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows ; provision of
free skills development programs to enable digital competence
and innovation.

:تاريخ ايداع الطلب

انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 نيويورك الواليات المتحدة، ارمونك-نيو اورتشارد رود
االميركية

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172231
Class
41

11/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
41

الصنف

172231

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات التعليمية ؛ خدمات الترفيه؛ خدمات التدريب؛ تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات؛
تنظيم المعارض للغايات الثقافية أو التعليمية؛ إنتاج برامج اإلذاعة والتلفاز؛ خدمات األنشطة
الرياضية والثقافية؛ الخدمات التعليمية وتحديداً عقد الدورات والحلقات الدراسية والمؤتمرات
وورش العمل في مجال الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا معالجة الصوت
والصور واالتصاالت وشبكات الكمبيوتر العالمية؛ خدمات التدريب في مجال تشغيل الحاسوب
وتكنولوجيا المعلومات؛ إقامة العروض الترفيھية في شكل عروض تكنولوجيا المعلومات؛
 خدمات ألعاب الكمبيوتر على اإلنترنت؛ خدمات إقامة العروض:خدمات الترفيه وتحديدا
 مسابقات الوقت الفعلي الرياضية عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات:الترفيھية وتحديدا
إقامة العروض الترفيھية وتحديداً تقديم العروض التوضيحية على مواقع اإلنترنت لمعارض
المتاحف والفعاليات الرياضية والمعارض الفنية والحفالت والتسجيالت الموسيقية؛ خدمات
تحرير الكتب والجرائد؛ إنتاج العروض واألفالم؛ تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات
واالجتماعات؛ إقامة المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية؛ خدمات حجز المقاعد
.للعروض؛ توفير برامج مجانية لتنمية المھارات لتمكين الكفاءة واالبتكار الرقمي
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172096
Class
41

Goods/Services
Education services, namely, conducting seminars and
workshops in the medical and pharmaceutical fields in the use
and operation of computer software for managing, analyzing
and reporting medical injection and imaging data and protocols
and for tracking usage of contrast and associated consumables;
providing of training, namely, seminars, workshops and
conferences in the field of medicine, lifestyle and health care;
publishing, namely, publications of medical regulations and
standards concerning the use of medicines; publication of
medical studies; publication of medical and pharmaceutical
books, brochures, newspapers, journals and newsletters,
featuring information on current health care and pharmaceutical
issues; electronic publication of books, magazines, journals,
newspapers, and periodicals featuring information on current
health care and pharmaceutical issues; reporting news in the
field of health care and pharmaceuticals; education services,
namely, workshops, conferences and seminars in the field of
agriculture.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
172096

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تعليمية وتحديدا إجراء حلقات نقاشية وورش عمل في المجاالت الطبية والدوائية في
استخدام وتشغيل برمجيات حاسوبية إلدارة وتحليل وإعداد تقارير الحقن الطبي وبيانات
،وبروتوكوالت الحقن لمتابعة استخدام مواد التباين واللوازم الطبية المستھلكة المرتبطة بھا
توفير التدريب تحديدا الحلقات النقاشية وورش العمل والمؤتمرات في مجال الطب وأسلوب
 نشر تحديدا منشورات اللوائح والمعايير الطبية التي تخص استخدام،الحياة والرعاية الطبية
 نشر كتب ونشرات وصحف وجرائد ومجالت طبية وصيدالنية، نشر الدراسات الطبية،العقاقير
 نشر إلكتروني لكتب،تعرض معلومات عن مشكالت الرعاية الصحية والصيدالنية الحالية
ومجالت وجرائد وصحف ونشرات دورية تعرض معلومات عن مشكالت الرعاية الصحية
 خدمات، إعداد تقارير األخبار في مجال الرعاية الصحية واألدوية،والصيدالنية الحالية
.تعليمية تحديدا ورش عمل ومؤتمرات وحلقات نقاشية في مجال الزراعة
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تاريخ ايداع الطلب:

21/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مدينة االرنب المشمس لالالعاب الترفيھية

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:

SUNNY BUNNY FOR
ENTERT AINMENT
GAMES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city//street AMMAN-kalda-isat alenymat
st, P.O.Box: 98887, 11953

المدينة/الشارع عمان -خلدا شارع عزت النعيمات ،
ص.ب11953 ,98887:
ص.ب  11953 -98887المدينة/الشارع
شارع عزت النعيمات
الصنف
172164

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حدائق المالھي التسليه ,الترفيه

21/07/2020

Date of

عمان -خلدا
41

Applicant for
P.O.Box 98887 -11953 city//street
Correspondence
AMMAN-kalda-isat alenymat st
Trademark
172164
Class
41

Goods/Services
amusements parks, amusements ,entertainment
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تاريخ ايداع الطلب:

21/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مدينة االرنب المشمس لالالعاب الترفيھية

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:

SUNNY BUNNY FOR
ENTERT AINMENT
GAMES
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city//street AMMAN-kalda-isat alenymat
st, P.O.Box: 98887, 11953

المدينة/الشارع عمان -خلدا شارع عزت النعيمات ،
ص.ب11953 ,98887:
ص.ب  11953 -98887المدينة/الشارع
شارع عزت النعيمات
الصنف
172165

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حدائق المالھي ,التسلية ,الترفيه

21/07/2020

Date of

عمان -خلدا
41

Applicant for
P.O.Box 98887 -11953 city//street
Correspondence
AMMAN-kalda-isat alenymat st
Trademark
172165
Class
41

Goods/Services
amusements parks, amusements, entertainment
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Petroliam Nasional
Berhad (PETRONAS)
Nationality
: MALAYSIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia

Goods/Services
Scientific and industrial research; oil and gas exploration;
development and production; analyses for oil and gas;
provision of facilities for exhibitions; computer software design
and consultancy services; services for research relating to oil
and gas and petrochemical industry; engineering services for
oil, gas and petrochemical processes, equipment and facilities;
development and production of lubricant products or engine
fluids; analyses for lubricant products or engine fluids;
lubricant products or engine fluids exploration; consultancy
services in relation to lubricant products or engine fluids;
consultancy services on providing solutions for engine
performance; science and technology services relating to
electrical and renewable energy.
Priority claim: Claim Country: MY
Claim No.: 2019032217
Claim Date: 29/08/2019

:تاريخ ايداع الطلب

(بيتروليوم ناشيونال بيرھاد )بيتروناس

:اسم طالب التسجيل

ماليزيا
شركة اجنبية

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

، كوااللمبور سيتي سنتر، بيتروناس توين تاورز،1 تاور
 ماليزيا، كوااللمبور50088

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172214
Class
42

27/02/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

172214

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات األبحاث العلمية والصناعية؛ خدمات البحث عن النفط والغاز؛ التطوير واإلنتاج؛
التحاليل للنفط والغاز؛ توفير المرافق للمعارض؛ خدمات تصميم واستشارات برمجيات
الحاسوب؛ الخدمات للبحوث المتعلقة بصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات؛ الخدمات
الھندسية لعمليات ومعدات وتجھيزات النفط والغاز والبتروكيماويات؛ تطوير وإنتاج منتجات
زيوت التشحيم أو سوائل المحركات؛ التحاليل من أجل منتجات زيوت التشحيم أو سوائل
المحركات؛ منتجات زيوت التشحيم أو استكشاف سوائل المحرك؛ الخدمات االستشارية فيما
يتعلق بمنتجات زيوت التشحيم أو سوائل المحرك؛ خدمات استشارية بشأن توفير حلول ألداء
.المحرك؛ خدمات العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة الكھربائية والمتجددة

MY : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
2019032217 :رقم االدعاء
2019/08/29 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب:

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

بريمينين مينا برايس كومباريزون ذ.م.ذ

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شقة رقم  ،42مبنى  ، 852طريق  ، 3618مجمع ،436
السيف ،البحرين
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
42
الصنف
172097

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تطويروتصميم تطبيقات الھواتف المحمولة
العالمة محددة بااللوان البنفسجي واألخضر واألزرق حسب النموذج المودع لدى مسجل
العالمات التجارية.

30/04/2020

Date of

Applicant Name:

PREMINEN MENA PRICE
COMPARISON W.L.L.
Nationality
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Flat No.42, Building 852 , Road 3618,
Block 436, Al seef, Bahrain
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172097
Class
42

Trademark

Goods/Services
Development and design of mobile applications
Claiming purple, green and blue colors as per the specimen
filed at the Trademark Office
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Date of

07/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Alfa Laval Corporate AB
Nationality
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 73 SE-22100 Lund Sweden

Goods/Services
Industrial process development and advisory services; product
research and development; product design and development;
engineering; engineering services; testing, authentication and
quality control; machine condition monitoring; computer
system monitoring services; services for monitoring industrial
processes; condition monitoring relating to greases; condition
monitoring relating to fluids; condition monitoring relating to
vibrations; condition monitoring relating to lubricants; process
monitoring for maintenance and quality assurance; monitoring
of machine condition and industrial processes condition by
remote access; laboratory research; product research; software
development.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018170847
Claim Date: 20/12/2019
The registration of this trademark should be in blue and white
colors according to the print filed with the application

:تاريخ ايداع الطلب

الفا الفال كوربوريت ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 لوند السويد22100 –  اس اي،73 ص ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172192
Class
42

07/06/2020

11184 -840553 ب.سابا وشركاھم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان
42

الصنف

172192

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تطوير وتقديم النصائح بشأن العمليات الصناعية؛ خدمات البحث والتطوير للمنتجات ؛
خدمات تصميم وتطوير المنتجات؛ خدمات الھندسة؛ الخدمات الھندسية؛ خدمات الفحص
والتحقق وضبط الجودة؛ خدمات مراقبة وضع اآلالت؛ خدمات مراقبة أنظمة الحاسوب؛
خدمات مراقبة العمليات الصناعية؛ خدمات مراقبة الوضع لما يتعلق بالشحوم؛ خدمات مراقبة
الوضع لما يتعلق بالسوائل؛ خدمات مراقبة الوضع لما يتعلق باالھتزازات؛ خدمات مراقبة
الوضع لما يتعلق بالمزلقات؛ خدمات مراقبة العمليات لغايات الصيانة وضمان الجودة؛ خدمات
مراقبة وضع اآلالت ووضع العمليات الصناعية من خالل الوصول عن بعد؛ خدمات البحث
.المخبري؛ خدمات البحث المتعلقة بالمنتجات؛ خدمات تطوير البرمجيات

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
018170847 :رقم االدعاء
2019/12/20 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل ھذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172095
Class
42

Goods/Services
Scientific and technological services, namely, scientific
research in the medical and pharmaceutical fields and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services in the medical and pharmaceutical fields; design and
development of computer hardware and software; science and
technology services, namely, industrial analysis, industrial,
scientific and technological research in the health care and
agriculture fields; Information technology consulting services;
software development, programming and implementation;
software research; design, development and implementation of
software.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
172095

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات علمية وتكنولوجية تحديدا البحث العلمي في المجاالت الطبية والصيدالنية والبحث
، خدمات التحليل والبحث الصناعي في المجاالت الطبية والصيدالنية،والتصميم المتعلقين بھم
 خدمات العلوم والتكنولوجيا تحديدا التحليل،تصميم وتطوير مكونات وبرمجيات الحاسوب
،الصناعي والبحث الصناعي والعلمي والتكنولوجي في مجاالت الرعاية الصحية والزراعة
 بحث، تطوير وبرمجة وتنفيذ البرمجيات،خدمات االستشارة في تكنولوجيا المعلومات
. تصميم وتطوير وتنفيذ البرمجيات،البرمجيات
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تاريخ ايداع الطلب:

27/07/2020

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

سربيرم ذ م م
قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الدوحة – قطر

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
42
الصنف
172080

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية.

27/07/2020

Date of

Applicant Name:
CEREBRUM LLC
Nationality
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Doha – Qatar

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
172080
Class
42

Trademark

Goods/Services
Design and development services of computer hardware and
software.
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تاريخ ايداع الطلب:

13/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة المھندسون المتحالفون للمشاريع الصناعية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
11941

اعالن الجريدة الرسمية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ادارة المشاريع الھندسية

Applicant Name:

United Engineers for
Industrail projects
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Yajus street, P.O.Box:
3036, 11941

عمان -شارع ياجوز  ،ص.ب,3036:

ص.ب  11941 -3036المدينة/الشارع
ياجوز
172027

عمان -شارع
الصنف

13/08/2020

Date of

42

Applicant for
P.O.Box 3036 -11941 city/street
Correspondence
Amman/Yajus street
Trademark
172027
Class
42

Goods/Services
Engineering project managment
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تاريخ ايداع الطلب:

06/09/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العلمية االلكترونية الحديثه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان شارع المدينه المنوره -مجمع مساكن طابق األرضي
عمارة رقم  ، 156ص.ب11941 ,1914:
ص.ب  11941 -1914عمان شارع المدينه المنوره -مجمع
مساكن طابق األرضي عمارة رقم 156
42
الصنف
172162

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطوير برامج حاسوب وبرامج خلويات

06/09/2020

Date of

Applicant Name:

Modern scientific
&Electronic company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amma/ Medina Al Munawara Street ,
P.O.Box: 1914, 11941
Applicant for
P.O.Box 1914 -11941 Amma/ Medina Al
Correspondence
Munawara Street
Trademark
172162
Class
42

Goods/Services
computer software and mobile software development
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Date of

08/10/2019

08/10/2019

:تاريخ ايداع الطلب

شركة الضفدع للمطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11047 ,11118:ب. ص، الصويفية- عمان

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

الصويفية-  عمان11047 -11118 ب.ص

عنوان التبليغ

172148

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Frog Restaurants
Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman -al swifiya , P.O.Box: 11118, 11047

Applicant for
P.O.Box 11118 -11047 amman -al swifiya
Correspondence
Trademark
172148
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use(bao) separately from the mark

43

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
( بمعزل عنbao) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال كلمة
العالمه
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Date of

22/01/2020

22/01/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية المساھمة العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Jordan Projects for
Toursim Development
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Zahran St-Abujaber Building 188,
AMMAN, P.O.Box: 941299, 11194
Applicant for
P.O.Box 941299 -11194 amman-jordan
Correspondence
Trademark
172041
Class
43

،  عمان، 188 عمارة ابو جابر- شارع الزھران،عمان
11194 ,941299:ب.ص

43

الصنف

االردن-  عمان11194 -941299 ب.ص

عنوان التبليغ

172041

رقم العالمة التجارية

Goods/Services
bar services , cafes , cafeterias , catering ( food and drink),
restaurants , snack - bars.

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  المطاعم،  التموين بالطعام الشراب،  الكافيتيريات،  المقاھي،( خدمات الحانات ) البارات
. مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

Claiming Colors green and blue as per the specimen filed at the
Trademark Office .
Disclaimer: The registration of this trademaek does not give the
owers the exclusive right to use (Beach club) separately from
the mark

العالمة محددة بااللوان االخضر واالزرق حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات
التجارية
( بمعزلBeach club) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال
عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ھازارا للتجھيزات الغذائية )ذ.م.م(.

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

كويت
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الكويت ،الفروانية ،العارضية الحرفية ،قطعه ) ،(3قسيمه )،(3
مبنى الشيخ مبارك الصباح ،دور ) ،(0محل )(3
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
172129

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب ،مطعم ،كافيه.

02/03/2020

Date of

Applicant Name:

Hazara Catering Co.
)(W.L.L.
Nationality
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Farwanya, Ardiyah Industrial,
Block (3), Plot (3), Sheikh Mubarak
)Alsabah Building, Floor (0), Shop (3
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172129
Class
43

Trademark

Goods/Services
Services for providing food and drink, restaurant, café.
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Date of

11/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Omar Abdulraheem
Mohammad Issa
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - Street Saleh Zaki Ali - Sweifieh ,
P.O.Box: 402, 11810
Applicant for
P.O.Box 402 -11810 AMMAN - STREET
Correspondence
SALEH ZAKI ALI - SWEIFIEH
Trademark
172042
Class
43

Goods/Services
catering services coffee' and Restaurants
the registration of this trade mark does not give the owners the
exclusive right to use general and descriptive (Buns) if it
received separately from the mark

11/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

عمر عبد الرحيم محمد عيسى

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,402:ب. ص،  شارع صالح زكي علي الصويفية- عمان
11810

43

 شارع صالح زكي علي-  عمان11810 -402 ب.ص
الصويفية
الصنف
172042

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المطاعم والمقاھي
( اذاBuns)ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق في استخدام كلمة
ماوردت بمعزل عن العالمه
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Date of

08/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Valais for Trading and
investment
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman ALshareef Nasir Bin
Jameel street , P.O.Box: 928237, 11190

08/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة فاليز للتجارة واالستثمار ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، 2 ط61 المدينة عمان شارع الشريف ناصر بن جميل عماره
11190 ,928237:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 928237 -11190 city/street
Correspondence
Amman ALshareef Nasir Bin Jameel street
Trademark
172346
Class
43
43

 المدينة عمان شارع الشريف11190 -928237 ب.ص
2 ط61 ناصر بن جميل عماره
الصنف
172346

عنوان التبليغ

Goods/Services
services for providing food drink , temporay accommodation
The registration of this tradmark does not give owners the
owners the exclusive right to use words common words if used
separately from the mark

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير األطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقتة
ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه

رقم العالمة التجارية
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Date of

23/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

French Bread Cake
Restaurant Company
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street al balqa/alfohaisa /al homar,
P.O.Box: 828, 11623
Applicant for
P.O.Box 828 -11623 city/street
Correspondence
balqa/alfohaisa /al homar
Trademark
172044
Class
43

al

Goods/Services
services to proovide food and drink
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (baguette snack)if used separately from the mark

23/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

شركة مطعم كعكة الخبزة الفرنسية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، مجمع البشير/ شارع ام نعاج/الحمر/الفحيص/البلقاء
11623 ,828:ب.ص
شارع ام نعاج/الحمر/الفحيص/ البلقاء11623 -828 ب.ص
مجمع البشير/
43
الصنف
172044

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب
baguette ) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
( بمعزل عن العالمهsnack
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تاريخ ايداع الطلب:

28/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الخاصه للصناعات الغذائية

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:

special company food
manufacture
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/almoqableen, P.O.Box:
213067, 11121

المدينة/الشارع عمان/المقابلين /ش اھل البيت ،
ص.ب11121 ,213067:
ص.ب  11121 -213067المدينة/الشارع
/ش اھل البيت
الصنف
172048

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

28/07/2020

Date of

عمان/المقابلين
43

Applicant for
P.O.Box 213067 -11121 city/street
Correspondence
amman/almoqableen
Trademark
172048
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب:

29/07/2020

اسم طالب التسجيل:

التصويب للتطوير واستثمار المطاعم

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن  ،ص.ب11192 ,921100:

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11192 -921100مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،104شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
172123

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطاعم والمطاعم التي يقوم فيھا الشخص بالخدمة الذاتية وخدمات توفير الطعام و الشراب
وكافيه )مقھى(.

29/07/2020

Date of

Applicant Name:

Aim for Development and
Restaurants Investments
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172123
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurants, Self Service Restaurants, Services for providing
food and drink and Café.
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

raed mohammad khalifa
alhindawi
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/Abdoun/behind the Us Embassy
,next Bank Audeh, P.O.Box: 282, 111183
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 282 -111183 Amman /Abdoun
/behind the Us Embassy ,next Bank
Audeh
172045
Class
43

Goods/Services
Food and drinks services
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (sushi)if used separately from the mark

15/09/2020

:تاريخ ايداع الطلب

رائد محمد خليفه الھنداوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

، خلف السفارة االمريكية بجانب بنك عوده/عبدون/عمان
111183 ,282:ب.ص
خلف السفارة االمريكية/عبدون/ عمان111183 -282 ب.ص
بجانب بنك عوده
43

الصنف

172045

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم طعام وشراب
( بمعزل عنsushi) ان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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Date of

15/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:
Moonh Sweets
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - al rwabi - prince rashid - princes
thrwat al hasan street - dawood BLD.,
P.O.Box: 954033, 11945
Applicant for
Correspondence
Trademark

:تاريخ ايداع الطلب

مونه للحلويات
االردن
م.م.ذ

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

عمان الروابي ضاحية االمير راشد شارع االميرة ثروت الحسن
11945 ,954033:ب. ص، مجمع الداوود التجاري

Ameen monther sadeq abu hait P.O.Box
954033 -11954 amman - wasfi al tal street nasser bld.
172287
Class
43
43

Goods/Services
food and drink catering
Registration of this mark doesn’t give its owners the absolute
right to use general and descriptive words if they appear in
isolation from the mark

15/10/2020

 عمان شارع وصفي التل مركز11954 -954033 ب.ص
ناصر التجاري
الصنف

172287

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفيه
اذا ظھرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب:

15/10/2020

اسم طالب التسجيل:

بھاء سليم عبد الرحيم عوده

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -الروابي  -ضاحية األمير راشد  -شارع األميرة ثروت
الحسن -مجمع الداوود التجاري  ،ص.ب11954 ,954033:
ص.ب  11954 -954033عمان شارع وصفي التل مركز
ناصر التجاري
43
الصنف
172286

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
ان تسجيل ھذه العالمة ال يعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفيه
اذا ظھرت بمعزل عن العالمة

15/10/2020

Date of

Applicant Name:

Baha' Salim Abdelrahim
Odeh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman - al rwabi - prince rashid - princes
thrwat al hasan street - dawood BLD.,
P.O.Box: 954033, 11954
Applicant for
P.O.Box 954033 -11954 amman - wasfi al
Correspondence
tal street - nasser bld.
Trademark
172286
Class
43

Goods/Services
food and drink catering
Registration of this mark doesn’t give its owners the absolute
right to use general and descriptive words if they appear in
isolation from the mark
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تاريخ ايداع الطلب:

19/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م

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

االردن
مساھمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -شارع االستقالل /مستشفى االستقالل ،
ص.ب11821 ,1493:
ص.ب  11821 -1493عمان  -شارع االستقالل /مستشفى
االستقالل
44
الصنف
172335

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الصحة النفسية ,خدمات العالج النفسي ,خدمات عالج االدمان

19/02/2020

Date of

Applicant Name:

Al bilad medical services
co
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Istiklal Str, P.O.Box: 1493, 11821

Applicant for
P.O.Box 1493 -11821 Amman -Istiklal Str
Correspondence
Trademark
172335
Class
44

Goods/Services
Mental health therapy services, mental health services,
addiction treatment services
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Date of

15/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

Iradah Sakib A.
Abushamaleh / Land of
Medicine Drugstore
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Wasfi Al-Tal Street, Opposite to KFC, Tla’a
Al-Ali, Amman - Jordan, P.O.Box: 2819,
11153
Applicant for
Correspondence
Trademark

15/06/2020

:تاريخ ايداع الطلب

اراده ساكب عبدالمجيد ابوشماله

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

- عمّان، تالع العلي، مقابل كيه أف سي،شارع وصفي التل
11153 ,2819:ب. ص، المملكة االردنية الھاشمية

Dana Int'l for Intellectual Property P.O.Box
11171 -710915 ب.الدانة الدولية للملكية الفكريةص
710915 -11171 Amman, Al-Rabeya, Al الطابق الثالث،10  عمارة رقم، دوار الرابية، الرابية،عمان
Rabeya Roundabout, Bldg. # 10, 3rd Fl.,
172337
Class
44
44
الصنف
172337

Goods/Services
Medical services; veterinary services; pharmaceutical services;
pharmaceutical advices; health care services.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. خدمات العناية الصحية، النصائح الصيدالنية،الخدمات الطبية والبيطرية والصيدالنية
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172094
Class
44

Goods/Services
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings; hygienic and beauty care for animals;
agriculture services, namely, compost spreading, pest control
services for agriculture, planting, growing, fertilizing, pruning
and picking for agricultural, aquacultural, horticultural and
forestry products; aquaculture services, namely, the cultivation
and breeding of plants or animals in a water environment, pest
control services for aquaculture, insecticide spraying for
aquaculture; horticulture services; horticulture services;
forestry services, namely, pest control for forestry; human
healthcare services; animal healthcare services.

06/07/2020

:تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن51373 ،اللي-ويلھيلم-كايسر

 مبنى11192 -921100 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
44
الصنف
172094

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العناية بالنظافة، العناية بالنظافة الشخصية والجمال لإلنسان، خدمات بيطرية،خدمات طبية
 خدمات زراعية تحديدا نشر السماد العضوي وخدمات مكافحة،الشخصية والجمال للحيوان
اآلفات للزراعة واالستنبات والنمو والتسميد وتشذيب وتقليم المنتجات الزراعية واالستنبات
 خدمات االستنبات في الماء تحديدا استنبات وتزاوج،في الماء والبستنة وزراعة الغابات
 خدمات مكافحة اآلفات لالستنبات في الماء ورش،النباتات أو الحيوانات في بيئة مائية
 خدمات زراعة الغابات، خدمات البستنة، خدمات البستنة،مبيدات حشرية للمستنبتات المائية
 خدمات الرعاية، خدمات الرعاية الصحية البشرية،تحديدا مكافحة اآلفات لزراعة الغابات
.الصحية الحيوانية
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تاريخ ايداع الطلب:

26/07/2020

اسم طالب التسجيل:

وسن يحيى احمد المعابره

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

االردن
مؤسسة فردية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

was an yahia ahmad al
maabreh
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/marj al ahamam, P.O.Box: 2503,
11821

عمان/مرج الحمام  ،ص.ب11821 ,2503:

عنوان التبليغ

ص.ب  11821 -2503المدينة/الشارع

رقم العالمة التجارية

172065

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صالون سيدات

26/07/2020

Date of

عمان/مرج الحمام
الصنف

44

Applicant for
P.O.Box 2503 -11821 city/street
Correspondence
amman/marj al ahamam
Trademark
172065
Class
44

Goods/Services
beauty saloon
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تاريخ ايداع الطلب:

11/10/2020

اسم طالب التسجيل:

مركز نجمة لندن للبدكير والمناكير

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

االردن
ذ.م.م
عمان ص.ب  11181 -1336جبل اللويبدة

عنوان التبليغ

عمان ص.ب  11181 -1336جبل اللويبدة

رقم العالمة التجارية

172329

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات صالونات التجميل

اعالن الجريدة الرسمية

11/10/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

& London Star Pedicure
Manicure Center
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/dabouq, P.O.Box: 420, 11820

44

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/Jabal
Correspondence
alwebdeh
Trademark
172329
Class
44

Goods/Services
beauty salon services
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Date of

08/03/2020

08/03/2020

:تاريخ ايداع الطلب

االستشارية للتميز والتطوير القانوني

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11181 ,1336:ب. ص،  الشميساني/ عمان

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

 الشميسا/  عمان11181 -1336 ب.ص

عنوان التبليغ

172183

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant Name:

advisory for legal
excellence and developme
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman thaqafa sreet / alqueds building ,
P.O.Box: 1336, 11181
Applicant for
P.O.Box 1336 -11181 amman thaqafa
Correspondence
sreet / alqueds building
Trademark
172183
Class
45

Goods/Services
legal services, ADR litigation, arbitation, legal training
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (legal)if used separately from the mark

45

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اعداد وتحضير الدعاوي,الوساطه القانونيه,التحكيم,تقدٮم االستشارات القانونيه
( بمعزل عنlegal) اان تسجيل ھذه العالمة اليعطي اصحابھا الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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تاريخ ايداع الطلب:

22/07/2020

اسم طالب التسجيل:

المحامي الدكتور ثائر سعود علي العدوان

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

االردن
مكتب محاماه
المدينة/الشارع عمان  ،ص.ب11814 ,144133:

عنوان التبليغ

ص.ب  11814 -144133المدينة/الشارع عمان

رقم العالمة التجارية

172158

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات القانونية واالستشارات القانونية وخدمات التجكيم
العالمة محددة باأللوان :الذھبي واألبيض واألسود

اعالن الجريدة الرسمية

22/07/2020

Date of

Applicant Name:

الصنف

lawyer Dr. Thaer soad
eladwan
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
LAWYER OFFICE
Applicant Career
Applicant Address city/street :amman, P.O.Box: 144133,
11814

45

Applicant for
P.O.Box 144133 -11814 city/street
Correspondence
:amman
Trademark
172158
Class
45

Goods/Services
Legal services and legal consultation, arbitration services
The mark is indicated in color: golden, white and black
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تاريخ ايداع الطلب:

09/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ابراھيم محمود عبدالعزيز الضمور
يوسف صالح محمود الضمور

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

االردن
مكتب محاماه

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

09/09/2020

Date of

عمان الدوار السابع -شارع ابراھيم قطان  ،ص.ب,2016:
11953

Ibrahem Mahd Abdeaziz
Aldmour Yousef Salah
Mahmoud Aldmour
Nationality
: JORDAN
Applicant Type
LAWYER OFFICE
Applicant Career
Applicant Address Amman-7th Circle Ibraheem qattan Str ,
P.O.Box: 2016, 11953

ص.ب  11953 -2016عمان الدوار السابع -شارع ابراھيم
قطان
45
الصنف
172043

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman-7th Circle
Correspondence
Ibraheem qattan Str
Trademark
172043
Class
45

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات قانونية،خدمات التحكيم والملكية الفكرية واالستشارات القانونية،خدمات التقاضي

Applicant Name:

Goods/Services
legal services, arbitration -Intellectual property&Lagal
consulates services ,litigation
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تاريخ ايداع الطلب:

07/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة باسم وسامح صويص

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

االردن
تضامن
عمان/شارع فاطمه بنت اسد  ،ص.ب11134 ,340560:

عنوان التبليغ

ص.ب  11134 -340560عمان/شارع فاطمه بنت اسد

رقم العالمة التجارية

171639

07/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

Date of

Applicant Name:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس,جوارب,احذيه,مالبس داخليه,الجوارب الطويله,مشدات البطن و الصدر ,الكنزات,
مشدات للنساء ,مشدات الجسم,مالبس الشاطىء,مالبس السباحه ,البسه القدم ,البنطلونات
النسائيه الضيقه ,السراويل الداخليه النسانيه ,المالبس الضيقه ,حماالت الصدر
النسائيه,المالبس الضيقه

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

25

Class

Applicant for
Correspondence

171639

Trademark

Goods/Services
Clothes,socks,shoes,underwears, hosiery, lingerie, sweaters,
coreselets ,girdles ,beach clothes, swimsuits, footwear,
breeches for wear, panties, leggings, brassieres, tights

