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3

تاريخ ايداع الطلب :

30/01/2020

اسم طالب التسجيل:

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

روزينتالشتراسه  8504 76بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166715

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المكونات الكيميائية النشطة المستخدمة في صناعة مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب
الضارة ومبيدات الحشرات ومبيدات الديدان الخيطية؛ المواد الكيميائية المستخدمة في
الزراعة والبستنه والحراجه؛ مواد التنشيط الحيوية؛ مستحضرات تحسين المحاصيل؛
مستحضرات تدعيم النباتات؛ المستحضرات الكيميائية و/أو البيولوجية إلدارة اإلجهاد في
النباتات؛ مستحضرات تنظيم نمو النباتات؛ المستحضرات الكيميائية لمعالجة البذور؛ المواد
المساعدة

672
30/01/2020
172583
Date of
eaaN tpac lppA:
SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67 4058 Basel,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172610
Class
1

Trademark

Goods/Services
Active chemical ingredient for use in the manufacture of
fungicides, herbicides, insecticides, nematicides; chemicals
;used in agriculture, horticulture and forestry; biostimulants
;crop enhancement preparations; plant fortifying preparations
chemical and/or biological preparations for stress management
in plants; plant growth regulating preparations; chemical
preparations for the treatment of seeds; adjuvants.
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Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AIRNOV, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington New
Castle, DE 19808, UNITED STATES OF
AMERICA
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172479
Class
1

Goods/Services
Chemical products for use in industry; chemical products for
scientific use; unprocessed synthetic resins; unprocessed
plastics; adhesives for industrial use; biological preparations
for use in industry and science; humectants, desiccants and
anti-condensation agents, namely chemical products used for
preventing condensation; products for maintaining relative
humidity levels in product packaging and in pharmaceutical
products, nutritional products, vitamin supplements and
diagnostic products as well as in medical and dental product
packaging and packaging for protection of semi-finished and
finished bulk products, particularly gelatin capsules, tablets,
medical gums, plastic parts for packaging, namely chemical
agents that modify humidity levels; chemical products for
preventing oxidation.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 12342/2019
Claim Date: 20/09/2019

08/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،ايرنوف
امريكا
شركة اجنبية

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

 دي اي، ويلمنجتون نيو كاستل، ليتل فالس درايف601
 الواليات المتحدة األمريكية،12454

1

604 11418 - 186560 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
166862

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المنتجات الكيماوية لالستخدام في الصناعة؛ منتجات الكيماوية لالستخدام العلمي؛ راتنجات
تركيبية غير معالجة؛ بالستيك غير معالج؛ لواصق لالستخدام الصناعي؛ مستحضرات
بيولوجية لال ستخدام في الصناعة والعلوم؛ عناصر الترطيب والتجفيف والعوامل المضادة
 وهي المنتجات الكيماوية المستخدمة لمنع التكثيف؛ منتجات للحفاظ على مستويات،للتكثف
الرطوبة النسبية في عبوات المنتجات وفي المنتجات الصيدالنية والمنتجات الغذائية ومكمالت
الفيتامينات والمنتجات التشخيصية وكذلك في تغليف وتعبئة المنتجات الطبية ومنتجات طب
 وخاصة كبسوالت،األسنان وتغليف منتجات الحماية السائبة شبه المصنعة والمصنعة
 والمعني بها العناصر،الجيالتين واألقراص ومواد الصقة طبية واألجزاء البالستيكية للتغليف
.الكيميائية التي تعدل مستويات الرطوبة؛ منتجات كيميائية لمنع األكسدة

HC : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
6512/16886 :رقم االدعاء
6512/52/65 :تاريخ االدعاء
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Date of

27/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

LESAFFRE ET
COMPAGNIE
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 41, Rue Etienne Marcel 75001 Paris France

Goods/Services
Yeast and yeast-based products used during the production of
alcohol (for drinking); Fermentation activators, namely yeast
and yeast-based products.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "YEAST" whenever appearing
differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

ليسافر ايت كومباجني

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 باريس فرنسا60551 ، ري ايتيان مارسيل،81

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172677
Class
1

27/04/2020

1

الصنف

166766

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخميرة والمنتجات التي أساسها الخميرة المستخدمة خالل عملية إنتاج الكحول (للشرب)؛
. الخميرة و والمنتجات التي أساسها الخميرة: تحديدا،منشطات التخمير
 " عندما تظهرYEAST" ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

14/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ادفانسيكس ريزينس آند كيميكالز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 855كيمبول درايف ،سويت  ،151بارسيباني ،نيو جيرسي
 ،56508الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ,مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،158شارع مكة ،ص .ب  261155عمان 11126
االردن
1
الصنف
166787

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عوامل مضادة للتقشير الستخدامها في صناعة الدهانات والورنيش والمينا.

14/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

& AdvanSix Resins
Chemicals LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 300 Kimball Drive, Suite 101, Parsippany,
New Jersey 07054, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property ,TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172646
Class
1

Trademark

Goods/Services
Anti-skinning agents for use in the manufacture of paints,
varnishes, and enamels.
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Date of

18/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

18/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

يارا لصناعة االسمده والكيماويات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11686 ,782:ب. ص،  مجمع ازادي-  شارع الحرية- عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 مجمع ازادي-  شارع الحرية-  عمان11686 - 782 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Yara for Fertilizer &
Chemical Industry LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Huria St. - Azadi complex,
P.O.Box: 649, 11732
Applicant for
P.O.Box 649 -11732 Amman - Huria St. Correspondence
Azadi complex
Trademark
172721
Class
1

Goods/Services
fertilizers, agricultural chemicals, except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides, compost, fertilisers

1

الصنف

166661

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واالعشاب الضارة والحشائش, المخصب ات
 األسمدة, السماد الطبيعي,والحشرات والطفيليات
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Date of

18/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

18/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

يارا لصناعة االسمده والكيماويات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11686 ,782:ب. ص،  مجمع ازادي-  شارع الحرية- عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 مجمع ازادي-  شارع الحرية-  عمان11686 - 782 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Yara for Fertilizer &
Chemical Industry LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Huria St. - Azadi complex,
P.O.Box: 649, 11732
Applicant for
P.O.Box 649 -11732 Amman - Huria St. Correspondence
Azadi complex
Trademark
172727
Class
1

Goods/Services
fertilizers, agricultural chemicals, except fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides, fertilisers

1

الصنف

166666

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واالعشاب الضارة والحشائش,المخصبات
 األسمدة,والحشرات والطفيليات
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Yara For Fertilizer &
Chemical Industry LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Huria St. - Azadi complex,
P.O.Box: 649, 11732
Applicant for
P.O.Box 649 -11732 Amman - Huria St. Correspondence
Azadi complex
Trademark
172726
Class
1

Goods/Services
fertilisers, fertilizers, agricultural chemicals, except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides, fertilizing
preparations, compost

29/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

يارا لصناعة االسمده والكيماويات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11686 ,782:ب. ص،  مجمع ازادي-  شارع الحرية- عمان

1

,782:ب. ص،  مجمع ازادي-  شارع الحرية- عمان
11686
الصنف
166667

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واالعشاب الضارة والحشائش, المخصبات,األسمدة
 السماد الطبيعي, مستحضرات تسميد,والحشرات والطفيليات

10

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ايجينسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دي ال أوال

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 46رو دي كورسيل  60554باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
1
الصنف
166847

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستخلصات نباتية لالستخدام في صنع مستحضرات التجميل ،مواد خام [كيميائية] لصياغة
مستحضرات التجميل ،مستخلصات األعشاب بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في صناعة
مستحضرات التجميل ،مستخلصات نباتية بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في صناعة
مستحضرات التجميل.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBX :
رقم االدعاء1816548 :
تاريخ االدعاء6565/56/61 :

29/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

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

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172386
Class
1

Trademark

Goods/Services
Botanical extracts for use in making cosmetics; Raw materials
[chemical] for the formulation of cosmetic products; Herb
extracts, other than essential oils, for use in the manufacture of
cosmetics; Plant extracts, other than essential oils, for use in
the manufacture of cosmetics.
Priority claim: Claim Country: BX
Claim No.: 1412083
Claim Date: 21/02/2020

11

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/02/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اوغاريت لصناعة المنظفات الكيماوية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان -شارع السلط عمارة  ، 85ص.ب11114 ,7620:

عنوان التبليغ

ص.ب  11114 - 7620عمان -شارع السلط عمارة 85

رقم العالمة التجارية

166065

26/02/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل جلي ,صابون ايدي,منظف زحاج ,جل ارضيات وحل شعر,شامبو شعر وشامبو
جسم,مزيل الدهون,منعم االقمشه,مسحوق غسيل المالبس  ,كلور للمالبس الملونه
منظف متعدد االستعماالت ,منظف اراحيل

Ugarit chemical
detergents co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -Al Salt Str Bal 40, P.O.Box: 6795,
11118

3

Applicant for
P.O.Box 6795 -11118 Amman -Al Salt Str
Correspondence
Bal 40
Trademark
172520
Class
3

Goods/Services
dish wash ,hand soap, glass cleaner, floor gel,hair gel, hair
shampoo,body shampoo , degreaser fabric softener, powder for
wash bleaching clothing,multi purposes cleaner,argeeleh wash

12

تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2019

اسم طالب التسجيل:

يو إيه إس فارماسيوتيكالز بيه تي واي ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 10كانسديل بليس ،كاسيل هيل ،ان اس دبليو  ،6108استراليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
166801

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كريمات مغذية للبشرة ،غسوالت (لوشن) للبشرة ،جل (هالم) تقشير البشرة ،قطع الصابون،
مستحضرات للتطهير والتنظيف لالستخدام مع الجسم ،الكريمات المضادة للشيخوخة (غير
المعالجة/غي ر الطبية) ،غسوالت الوجه ،أقنعة الوجه (مستحضرات التجميل) ،األقنعة للوجه
(مستحضرات التجميل).

17/06/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172351
Class
3

Trademark

Goods/Services
;Skin nourishing creams; skin lotions; skin scrub gels; bar soap
preparation for cleansing for use with body; anti-ageing creams
(not medicated); facial washes; facial masks (cosmetic); masks
for the face (cosmetic).
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Date of

25/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
Perfumery products; make-up products; cosmetics products
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 19 4 519 614
Claim Date: 28/01/2019
The applicant undertakes to use this trademark only in
combination with his trademark "DIOR" registered in Jordan
under No. 44940

: تاريخ ايداع الطلب

بارفيومز كريستيان ديور

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 فرنسا، باريس60554 ، أفينيو هوتشي88

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172582
Class
3

25/07/2019

3

الصنف

166046

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المنتجات العطرية؛ منتجات المكياج؛ منتجات التجميل
FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
718 012 8 12 :رقم االدعاء
6512/51/64 :تاريخ االدعاء
 رقمDior إن مقدم الطلب يتعهد باستعما ل هذه العالمة فقط بالتآلف مع العالمة التجارية
 المسجلة باسمه في األردن88285

14

Date of

31/07/2019

اعالن الجريدة الرسمية

lppA eaaN tpac:
Horizon Paints Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN - JORDAN, P.O.Box: 910580,
11191

Goods/Services
Coated abrasives, flexible abrasives, paper abrasives, cloth
abrasives, abrasives made of vulcanized fibers
The trademark is color white, Red and orange as per the
specimen filed at the Trademark Office.

: تاريخ ايداع الطلب

األفق للدهانات
االردن
م.م.ذ

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

11121 ,215045:ب. ص، عمان

 بناية رقم11121 - 215045 ب.سماس للملكية الفكرية ص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 4
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172559
Class
3

31/07/2019

3

الصنف

166002

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قماش سحج،) ورق سحج (سنفرة، مواد سحج (سنفرة) مرنة،مواد سحج (سنفرة) مطلية
 مواد سحج (سنفرة) مصنوعة من ألياف مفلكنة،)(سنفرة
العالمة محددة باللون االبيض واألحمر والبرتقالي كما في النموذج المودع لدى مسجل
العالمات التجارية
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تاريخ ايداع الطلب :

09/01/2020

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

لويس فايتون ماليتير
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Louis Vuitton Malletier
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France

 ،6ريو دو بونت-نيوف  60551باريس ،فرنسا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166711

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التبييض والمواد األخرى المستخدمة في غسل وكي المالبس والتنظيف
ومستحضرات التلميع و الفرك ومستحضرات التنظيف والزيوت لغايات التنظيف والمواد
الحافظة للجلود (ملمعات) ومستحضرات إزالة لون الجلود المدبوغة وكريمات التلميع
وكريمات للجلود المدبوغة وكريمات لألحذية وملمعات األحذية والملمعات والشمع الملمع
لألحذية؛ المواد العطرية؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ الماء المعطر؛ ماء الكولونيا العطري؛
المستحضرات األساسية للعطور؛ مستخلصات الزهور [عطور]؛ الزيوت العطرية؛
مستحضرات تعطير الجو؛ األوعية التي تحتوي على أوراق الورود (معطرات)؛ البخور؛
مستحض رات التجميل للعناية بالبشرة والشفاه؛ مستحضرات التجميل لغايات التخسيس؛
اللوشن لغايات التجميل؛ أقنعة التجميل؛ مستحضرات التجميل لليدين ومستحضرات التجميل
للوجه والجسم؛ مستحضرات العناية بالشعر؛ مستحضرات تمليس الشعر؛ لوشن الشعر؛
مزيالت األلوان من الشعر؛ أصباغ للشعر؛ الكريمات أو الجل لتثبيت و تصفيف الشعر؛ بخاخ
تثبيت الشعر؛ كريمات إزالة الشعر والشمع إلزالة الشعر؛ مستحضرات الحالقة؛ صابون
الحالقة؛ رغوات للحالقة؛ مستحضرات ما بعد الحالقة؛ مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس
الستخدامات التجميل؛ مستحضرات إكساب البشرة اللون األسمر بفعل أشعة الشمس
الستخدامات التجميل؛ مستحضرات إكساب البشرة اللون األسمر بشكل ذاتي الستخدامات
التجميل؛ مستحضرات الزينة السائلة؛ منظفات االسنان؛ الصابون؛ والشامبو؛ جل االغتسال؛
جل االستحمام؛ زيوت االستحمام؛ أمالح االستحمام؛ رغوة االستحمام؛ آللئ االستحمام
[لالستخدام التجميلي)؛ البودرة ألغراض التجميل ومستحلبات التنظيف لغايات الزينة؛ مزيالت
الروائح الكريهة؛ مستحضرات الماكياج؛ أحمر الشفاه؛ مستحضرات تجميل الرموش؛
مستحضرات إضفاء اللون األحمر على الخدود؛ مساحيق الماكياج؛ المسحوق العطري
[الستخدامات تجميلية] ،مستحضرات تجميل الجفون؛ أقالم الماكياج؛ مستحضرات إزالة
المكياج؛ الصور المنقولة التزيينية ألغراض التجميل واألوشام المؤقتة للجسم واألظافر؛ أطقم
الماكياج؛ مستحضرات العناية باألظافر وتجميلها؛ الطالء الملمع لألظافر ومواد حماية األظافر
وطالء األظافر ومزيالت طالء األظ افر؛ األظافر المستعارة لليدين والقدمين ومجموعات
األظافر المستعارة والمواد الالصقة لألظافر المستعارة.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء8077076 :
تاريخ االدعاء6512/56/15 :

09/01/2020

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172611
Class
3

Trademark

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use,
cleaning, polishing and scouring preparations, cleaning
preparations, oils for cleaning purposes, preservatives for
leather (polishes), leather bleaching preparations, polishing
creams, creams for leather, shoes cream, shoes polish,
;polishes, shoemakers’ wax; perfumery; perfumes; toilet water
scented water ; eau de Cologne; bases for perfumes; extracts of
;flowers [perfumes]; essential oils; air fragrancing preparations
potpourris [fragrances]; incense; cosmetic preparations for skin
;and lips care; cosmetic preparations for slimming purposes
lotions for cosmetic purposes; beauty masks; hand, face and
body cosmetic preparations; hair care preparations; hair
;straightening preparations; hair lotions; hair color removers
;hair dyes; creams or gels for fixing the hair styling; hair spray
;depilatory creams, depilatory wax; shaving preparations
;shaving soap; shaving foam; after-shave preparations
sunscreen preparations for cosmetic use; sun-tanning
preparations for cosmetic use; self-tanning preparations for
cosmetic use; toiletries; dentifrices; soaps; shampoos; shower
gels; bath gels; bath oils; bath salts; foam baths; bath pearls
[for cosmetic use); talcum powder for toilet use, cleansing milk
;for toilet purposes; deodorants; make up preparations
;lipsticks; mascara for lashes; blushers; make-up powder
perfumed powder [for cosmetic use], eyeshadow; make-up
pencils; make-up removing preparations; decorative transfers
;for cosmetic purposes, temporary tattoos for body and nails
make-up sets; preparations for the care and beautification of
nails; nail varnish, nail protectors, nail polish, nail polish
removers; false nails for hands and feet, false nails kits,
adhesives for false nails.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4566567
Claim Date: 10/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

12/01/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد ادياب حاج دياب يوسف المحتسب

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

12/01/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

عمان -شارع اليرموك -مجمع بيتنا  ،ص.ب,615067:
11161

Mohammad ediab haj
ediab Yousef al Mohtaseb
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -yaromouk street -bytona
complex, P.O.Box: 710526, 11171

ص.ب  11161 - 615067عمان -شارع اليرموك -مجمع
بيتنا
3
الصنف
166810

Applicant for
 P.O.Box 710526 -11171 ammanCorrespondence
yaromouk street -bytona complex
Trademark
172415
Class
3

من اجل البضائع/الخدمات التالية
جل لتصفيف الشعر  ,واكس لتصفيف الشعر كريم لتصفيف الشعر
العالمة محدده بااللوان االجمرواالسود والرمادي (سلفر)

Goods/Services
Styling hair gel , Styling hair wax, Styling hair cream
)Trade mark colours :red ,black, gry (silver
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تاريخ ايداع الطلب :

19/01/2020

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

شانيل اس ايه آر ال
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Chanel Sarl
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève,
Switzerland

كاي دو جينيرال – جيسان  1658 ،68جنيف ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166065

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء6512/52676 :
تاريخ االدعاء6512/56/12 :

الصنف

19/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172570
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 09767/2019
Claim Date: 19/07/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

23/01/2020

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

هيرمس انترناشيونال
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Hermes International
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 24, Rue Du Faubourg Saint-Honore, 75008
Paris, France

 ،68ريو دو فويبورغ سينت -هونورى 60554 ،باريس،
فرنسا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166760

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور؛ المنتجات العطرية؛ ماء الزينة المعطر؛ الماء المعطر؛ ماء الكولونيا العطري؛
مستحضرات التجميل؛ زيوت ألغراض التجميل؛ اللوشن التجميلي للشعر والجسم؛ المناديل
المشبعة بمستحضرات التجميل ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي والصابون
لالستخدام الشخصي؛ جل االغتسال؛ جل االستحمام؛ الشامبو والكريمات ال تجميلية للجسم
وأقنعة التجميل؛ مستحضرات المكياج؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ منظفات البشرة؛ كريمات
التجميل لليدين وجل األظافر كريم األظافر وكريمات إزالة الزوائد الجلدية الميتة ومزيالت
طالء الظافر؛ مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس؛ مستحضرات اإلسمرار؛ منتجات
الحالق ة؛ كريمات للحالقة؛ لوشن ما بعد الحالقة؛ بلسم ما بعد الحالقة؛ باستثناء المستحضرات
الكاشطة

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء8066282 :
تاريخ االدعاء6512/54/56 :

23/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172625
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumes; perfumery products; toilet water; perfume water; eau
de Cologne; cosmetics; oils for cosmetic purposes; cosmetic
lotions for hair and the body; tissues impregnated with
;cosmetic lotions, personal deodorants, soaps for personal use
shower gels; bath gels; shampoos, cosmetic creams for the
body, cosmetic masks; make-up preparations; make-up
removing preparations; skin cleansers; cosmetic creams for
hands, nail gel, nail creams, cuticle creams, nail varnish
;removers; sunscreen preparations; tanning preparations
shaving products; shaving creams; after-shave lotions; aftershave balms; except abrasive preparations
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4572949
Claim Date: 02/08/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

06/02/2020

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

كارولينا هيريرا ليمتد
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Carolina Herrera Ltd.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 501 Seventh Avenue, 17th Floor, 10018
New York, New York, USA

 051سيفينث أفينيو 16 ،فلور 15514 ،نيويورك ،نيويورك،
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166070

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المواد العطرية وكريم الحالقة وبلسم الحالقة وجل الحالقة وبلسم ما بعد الحالقة ولوشن ما
بعد الحالقة وكريمات ما بعد الحالق ة ومستحلبات ما بعد الحالقة ومستحضرات التجميل
ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي ومنتجات العناية بالبشرة غير العالجية
ولوشن الجسم وجل االستحمام واالغتسال وصابون الزينة

06/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172565
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumery, shave creams, shave balm, shave gel, after-shave
balms, after-shave lotions, after-shave creams, after-shave
emulsions, cosmetics, deodorants for personal use, nonmedicated skin care products, body lotions, bath and shower
gels and toilet soaps
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
NAOS
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 355 Rue Pierre-Simon Laplace 13290 AIXEN- PROVENCE France

Goods/Services
Soaps; perfumery; essential oils ; cosmetics; creams, gels,
lotions; deodorants for personal use; shampoos and hair lotions;
cleansing wipes; cosmetic preparations for skin whitening;
cosmetic preparations for cleaning the skin; cosmetic
preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for
tanning and sun protection; depilatory products; cosmetic
biological preparations improving the development of skin cells
The applicant undertakes to use this trademark only in
combination with his trademarks registered in Jordan under
numbers 46872, 154897 and 52849

: تاريخ ايداع الطلب

ناوس
فرنسا
شركة اجنبية

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

، بروفنس- إن- إيكس18625  سيمون البالس-  رو بيير800
فرنسا
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172575
Class
3

18/02/2020

3

الصنف

166060

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الصابون؛ المواد العطرية؛ الزيوت العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ الكريمات والجل
واللوشن؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ الشامبو ولوشن الشعر؛ مناديل
التنظيف المبللة؛ مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة؛ مستحضرات التجميل لتنظيف البشرة؛
مستحضرات تجميل لغايات التخسيس؛ مستحضرات التجميل لتسمير البشرة والوقاية من
الشمس؛ منتجات إزالة الشعر؛ المستحضرات البيولوجية التجميلية لتحسين نمو خاليا الجلد
إن مقدم الطلب يتعهد باستعمال هذه العالمة فقط بالتآلف مع العالمات التجارية ذوات األرقام
 المسجلة باسمه في األردن06482  و108426  و87466
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تاريخ ايداع الطلب :

01/03/2020

اسم طالب التسجيل:

البوراتوريز فيلورجا كوزميتيكس

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 8-6رو دي ليسبون 60554 ،باريس (فرنسا)

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،158شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
166876

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون ،العطور ،الزيوت العطرية ،المكياج ،مستحضرات التجميل ،كريمات التجميل و
غسوالت (لوشن) التجميل و المواد الهالمية (الجل) و أمصال العناية بجمال البشرة و الوجه
و العنق ،كريمات (لوشن الشعر).

01/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

LABORATOIRES
FILORGA COSMETIQUES
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4 rue de Lisbonne, 75008 PARIS
)(France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172462
Class
3

Trademark

Goods/Services
Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; cosmetic
preparations; cosmetic creams, lotions, gels and serums for
skin, face and neck care and beauty; hair lotions.
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تاريخ ايداع الطلب :

15/03/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد ذيب محمود شديد المشارقة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان/ابو علندا  ،ص.ب11016 ,140:

عنوان التبليغ

ص.ب  11016 - 140عمان/ابو علندا

رقم العالمة التجارية

166068

اعالن الجريدة الرسمية

15/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Ahmad Theeb Mohmoud
Shadeed Al Masharqa
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/Abu Alanda, P.O.Box: 185, 11512

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات التجميلية ,الزيوت التجميلية ,الصبغات التجميلية ,كريمات التجميل ,بودرة
التجميل ,الحواف التجميلية ,الصابون التجميلي ,مستحضرات التجميل للحواجب ,مستحضرات
التجميل للشفاه ,العطور لمستحضرات التجميل : ,مستحضرات االستحمام للتجميل ,كريم
ا لجسم لالستخدام التجميلي ,لوشن الجسم ألغراض التجميل :الشامبو ,شامبو لألطفال,
شامبو لألطفال  ,استحمام للجسم ,غسيل يدوي
ان تسجيل هذه العالمه تم استنادا الحكام الماده  61فقره  8من قانون العالمات التجاريه

3

Applicant for
P.O.Box 185 -11512 Amman/Abu Alanda
Correspondence
Trademark
172574
Class
3

Goods/Services
Cosmetic lotions, cosmetic oils, cosmetic dyes, cosmetic
creams, cosmetic powder, cosmetic rouges, cosmetic soap,
eyebrow cosmetics, lip cosmetics, perfumery for cosmetics,
bathing lotions for cosmetic use, body cream for cosmetic use,
body lotions for cosmetic purposes, shampoo, baby shampoo,
shampoo for babies, body shower,hand wash
the rigistration of this trade mark is pursuant to the provisions
of article 21 paragraph 3 of the trademark law
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Date of

04/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Procter & Gamble
Company
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, 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
172471
Class
3

Goods/Services
Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions;
dentifrices; preparations for the cleaning, care and
beautification of the skin, scalp and hair; hair styling
preparations; hair tinting, bleaching, dyeing and coloring
preparations.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words (active protection) as a unit and
separately from the mark.

04/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ذا بروكتر اند جامبل كومباني

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،80656  سينسيناتي اوهايو،ون بروكتر اند جامبل بالزا
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
166861

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معاجين، غسوالت (لوشن) الشعر، مستحضرات التجميل، الزيوت العطرية،الصابون
 مستحضرات، مستحضرات لتنظيف والعناية وتجميل البشرة وفروة الرأس والشعر،األسنان
. مستحضرات تلوين خفيف وتبييض وصباغة وتلوين الشعر،تصفيف الشعر
active ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.) كوحدة واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمةprotection
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/05/2020

اسم طالب التسجيل:

ميرز فارما جي إم بي اتش اند كو .كيه جي ايه ايه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Eckenheimer Landstr. 100, 60318
Frankfurt am Main, Germany

ايكنهيمير النداستر ،75814 ،155 .فرانكفورت ام ماين،
المانيا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166741

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل؛ الشامبو
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء514108074 :
تاريخ االدعاء6512/11/12 :

الصنف

12/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172681
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics; Shampoos
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018154568
Claim Date: 19/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جابا انترناشونال هولدينج جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

GABA International
Holding GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grabetsmattweg, Therwil, 4106,
Switzerland

جرابيتسماتويج ،ذيرويل ،8157 ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166740

27/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات العناية الفموية وتتضمن معاجين األسنان وغسوالت الفم ومستحضرات تبييض
األسنان.

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172685
Class
3

Trademark

Goods/Services
Oral care products including toothpaste, mouthwash, tooth
whitening preparations
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تاريخ ايداع الطلب :

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جابا انترناشونال هولدينج جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

GABA International
Holding GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grabetsmattweg, Therwil, 4106,
Switzerland

جرابيتسماتويج ،ذيرويل ،8157 ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166744

28/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات العناية الفموية وتتضمن معاجين األسنان وغسوالت الفم ومستحضرات تبييض
األسنان.

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172688
Class
3

Trademark

Goods/Services
Oral care products including toothpaste, mouthwash, tooth
whitening preparations
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Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172393
Class
3

Goods/Services
Laundry preparations; Room scenting sprays; Non-medicated
cosmetics and toiletry preparations; Moist wipes impregnated
with a cosmetic lotion; Sanitary preparations being toiletries;
Deodorants for human beings or for animals; Bleaching
preparations.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020106299.7
Claim Date: 13/05/2020
The registration of this trademark should be limited in green and
black colors according to the print filed with the application

17/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 ألمانيا، برلين16686 ،188 ستراسيه-ويلهيلم-كايسر

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
166828

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات التجميل ومستلزمات الزينة، بخاخات تعطير رائحة الغرفة،مستحضرات الغسيل
 المستحضرات الصحية كونها، مناديل رطبة مشربة بمحلول (لوشن) تجميلي،غير الطبية
. مستحضرات التبييض، مزيالت العرق للبشر أو الحيوانات،مستلزمات الزينة
DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
856565157622.6 :رقم االدعاء
6565/50/18 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االخضر واالسود ذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172389
Class
3

Goods/Services
Laundry preparations; Room scenting sprays; Non-medicated
cosmetics and toiletry preparations; Moist wipes impregnated
with a cosmetic lotion; Sanitary preparations being toiletries;
Deodorants for human beings or for animals; Bleaching
preparations.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020106298.9
Claim Date: 13/05/2020
The registration of this trademark should be limited in green and
white colors according to the print filed with the application

17/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 ألمانيا، برلين16686 ،188 ستراسيه-ويلهيلم-كايسر

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
166842

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات التجميل ومستلزمات الزينة، بخاخات تعطير رائحة الغرفة،مستحضرات الغس يل
 المستحضرات الصحية كونها، مناديل رطبة مشربة بمحلول (لوشن) تجميلي،غير الطبية
. مستحضرات التبييض، مزيالت العرق للبشر أو الحيوانات،مستلزمات الزينة
DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
856565157624.2 :رقم االدعاء
6565/50/18 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االخضر واالبيض ذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ايجينسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دي ال أوال

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

 46رو دي كورسيل  60554باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة،عمان -
االردن
3
الصنف
166846

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور ،العطريات ،مستخلصات عشبية ألغراض تجميلية ،الزيوت العطرية ،مستحضرات
التجميل ،زيوت ألغراض التجميل ،غسوالت (لوشن) ألغراض التجميل ،كريمات تجميلية،
ماء عطري ،ماء تواليت (شكل خفيف أو مخفف من العطر) ،مزيالت العرق لالستخدام
الشخصي ،صابون ،العطريات للروائح العطرية ،البخور ،مزيل العرق للبشر أو للحيوانات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBX :
رقم االدعاء1816548 :
تاريخ االدعاء6565/56/61 :

29/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

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

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172387
Class
3

Trademark

Goods/Services
;Perfumes; perfumery; herbal extracts for cosmetic purposes
essential oils; cosmetics; oils for cosmetic purposes; lotions
for cosmetic purposes; cosmetic creams; eau de parfum; toilet
water; deodorants for personal use; soap; aromatics for
fragrances; Incense; Deodorants for human beings or for
animals.
Priority claim: Claim Country: BX
Claim No.: 1412083
Claim Date: 21/02/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة 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 ،8110
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
166872

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشامبو ومزيالت الروائح الكريهة والصابون والصابون السائل وسائل غسيل اليد .

02/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

International Foodstuffs
Co. LLC
lpc oapN ty
: 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
172469
Class
3

Trademark

Goods/Services
Shampoo, deodorant, soap, liquid Soap, hand washing liquid.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بكار وطعمه وشريكهم

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
توصية
المدينة/الشارع عمان/مرج الحمام  ،ص.ب11028 ,865:

عنوان التبليغ

ص.ب  11028 - 865المدينة/الشارع عمان/مرج الحمام

رقم العالمة التجارية

166817

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات

09/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

bakar& taemah&his
partners co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/marj al hamam,
P.O.Box: 420, 11593

3

Applicant for
P.O.Box 420 -11593 city/street
Correspondence
amman/marj al hamam
Trademark
172416
Class
3

Goods/Services
detergents
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mohammad khalil and
Mahmoud khalil Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman/ALMADINA
ALMUNAWARA STREET, P.O.Box: 2332,
11941

Goods/Services
Cosmetics, perfumery,soaps, detergents, toiletries,shampoos

: تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد خليل ومحمود خليل

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  الشارع الرئيسي- ابو علندا/  عمان: الشارع/المدينة
11281 ,6886:ب.ص
- ابو علندا/  عمان: الشارع/ المدينة11281 - 6886 ب.ص
الشارع الرئيسي

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 2332 -11941 city/street
:Amman/ALMADINA ALMUNAWARA
STREET
172354
Class
3

14/07/2020

3

الصنف

166808

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
شامبو، مواد تواليت، منظفات،صابون، عطور، مستحضرات التجميل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/07/2020

اسم طالب التسجيل:

خليل محمد ابراهيم القيسي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
11768

166804

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات

eaaN tpac lppA:

Khalil mohammad
Ibrahim al qaisi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street altafila/al mansoura, P.O.Box:
420, 11623

الطفيلة/المنصورة  ،ص.ب,865:

ص.ب  11768 - 865المدينة/الشارع

16/07/2020

Date of

الطفيلة/المنصورة
الصنف

altafila/al
3

Applicant for
P.O.Box 420 -11623 city/street
Correspondence
mansoura
Trademark
172358
Class
3

Goods/Services
detergents

34

تاريخ ايداع الطلب :

21/07/2020

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

 855بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،15566الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166761

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معجون األسنان غير الطبي وغسول الفم غير الطبي

21/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172621
Class
3

Trademark

Goods/Services
Non-medicated toothpaste, non-medicated mouthwash
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تاريخ ايداع الطلب :

21/07/2020

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

 855بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،15566الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166766

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مزيالت الروائح الكريهة ومانعات التعرق لالستخدام الشخصي

21/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172622
Class
3

Trademark

Goods/Services
Deodorants and antiperspirants for personal use
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تاريخ ايداع الطلب :

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بيت الشرق للعطور

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Bait Alsharq For
Fragrances
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman/Down Towb, P.O.Box:
688, 11910

المدينة/الشارع عمان،وسط البلد  ،ص.ب11215 ,744:

ص.ب  11215 - 744المدينة/الشارع الجبيهة،شارع
ياجوز،مجمع عجين،مكتب 051
الصنف
166880

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

06/08/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 688 -11910 city/streer
Correspondence
Aljbayha,Yajouz st.Ajeen complex,of 501
Trademark
172445
Class
3

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

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بيت الشرق للعطور

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Bait Alsharq For
Fragrances
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman/Down Towb, P.O.Box:
688, 11910

المدينة/الشارع عمان،وسط البلد  ،ص.ب11215 ,744:

ص.ب  11215 - 744المدينة/الشارع الجبيهة،شارع
ياجوز،مجمع عجين،مكتب 051
الصنف
166887

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

06/08/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 688 -11910 city/streer
Correspondence
Aljbayha,Yajouz st.Ajeen complex,of 501
Trademark
172446
Class
3

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

01/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البروفيسور لصناعة المنظفات

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

professor Detergent
Manufacturing Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Autostrad Road /Rest House
AL -Hafiz/AL-khaldiya Triangle, P.O.Box:
420, 11820

المدينة/الشارع طريق االوتوستراد الدولي/استراحةالحافظ
/مثلث الخالدية  ،ص.ب11465 ,865:
ص.ب  11465 - 865المدينة/الشارع طريق االوتوستراد
الدولي/استراحةالحافظ /مثلث الخالدية
166886

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات

01/09/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

P.O.Box 420 -11820 city/street Autostrad
Road /Rest House AL -Hafiz/AL-khaldiya
Triangle
172437
Class
3

Trademark

Goods/Services
detergents
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تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البروفيسور لصناعة المنظفات

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

professor Detergent
Manufacturing Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Autostrad Road /Rest House
AL -Hafiz/AL-khaldiya Triangle, P.O.Box:
420, 11820

المدينة/الشارع طريق االوتوستراد الدولي/استراحةالحافظ
/مثلث الخالدية  ،ص.ب11465 ,865:
ص.ب  11465 - 865المدينة/الشارع طريق االوتوستراد
الدولي/استراحةالحافظ /مثلث الخالدية
166884

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنظفات

01/09/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

P.O.Box 420 -11820 city/street Autostrad
Road /Rest House AL -Hafiz/AL-khaldiya
Triangle
172438
Class
3

Trademark

Goods/Services
detergents

40

Date of

10/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
CAT MULTI INDUSTRIES
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-YARMOOK STREET, P.O.Box:
425050, 11140
Applicant for
P.O.Box 425050 -11140 AMMANCorrespondence
YARMOOK STREET
Trademark
172641
Class
3

10/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كات للصناعات المتعدده
االردن
م.م.ذ

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

11185 ,860505:ب. ص، عمان

3

Goods/Services
Chemical cleaning preparations for household purposes, detergents,
decorative soap bars, soaps and spraying soap and liquid soap,
antiseptic soap and medicinal soap, antiperspirant soap, dishwashing
and dishwashing detergents, shampoo, hair conditioner, bath salts not
for medical purposes, shower gel, Dry shampoo, liquid soap for hands
and face, gel for hands, descaling preparations for household
purposes, cleansers and polishes for floors, glass and bathrooms,
disinfectants and sterilizers for cleaning purposes, disinfectants for
non-medical personal hygiene purposes, household polishes, shoe
cream, shoe polish, shoe polish sponges , Shoe wax, polishing
creams, polishing wax, parquet floor wax, leather preservatives
[polishes] / leather preservatives [polishes] Cleaning preparations,
fabric softeners and softeners for use in washing, bleaching
preparations, and other materials used in washing and ironing clothes,
waxes for floors, wax removers for floors and polishing furniture,
perfumed wipes impregnated with lotion, baby wipes impregnated with
cleaning preparations, drying agents, preparations and fluids for
machines Dishwashing, tooth and mouth cleansers and toothpastes,
whiteners and polishes, mouthwashes, cologne, perfumes, essential
oils, air fresheners and sprays, stain removal products, air freshening
preparations, corundum [abrasive], Ammonia, Shaving Products, After
Shave, Shaving Soap, Varnish Removal Products, Lavender Oil, Oils
For Cleaning Purposes, Oils For Perfumes And Aromatherapy, Rust
Removal Products, Soda Lotion, Starch For Washing / Laundry Starch,
Cosmetic Impregnated Wipes, Wipes Impregnated With Preparations
Makeup removal, windshield cleaning fluids, abrasive fragrances and
cleansers, antiperspirants, other materials for washing uses, cleaning,
polishing, scraping and dirt removal products, chemical agents for
cleaning and polishing metal and wood sheets, cork, glass, plastic,
skin and tissues, cosmetics, refreshing breathable strips, makeup
powder Lipstick, makeup removal products, Mascara, nail stickers, nail
care products, cosmetic dyes, hair colorants, hair dyes, depilatory
wax, cosmetic pens, cotton wool for cosmetic purposes, alum stones
[holders], amber [perfume], beard dyes, cosmetic masks, collagen
preparations for Cosmetics, Skin Care Cosmetics, Skin Creams / Skin
Waxes, Depilatory Preparations / Hair Removers, Depilatory Waxes,
Emery, Cedar Wood Essential Oils, Citron Essential Oils, Eyebrow
Cosmetics, Eyebrow Pens, Eye Gel Patches For Cosmetic Purposes,
Greases for cosmetic purposes, grinding preparations / sharpening
preparations Hair conditioners, hair creams, hair sprays, hair
straighteners, hair curling products / hair curlers, henna [cosmetic
dye], herbal extracts for cosmetic purposes, hydrogen peroxide for
cosmetic purposes, oil gel for cosmetic purposes, botanical
cosmetics, pumice stone, Rose oil, perfumed tissues for removing
make-up impregnated with lotions, hair removers made of sugary
substances, bleaching products [color removers] for cosmetic
purposes, cosmetic creams, cosmetic dyes.

 شارع-  جبل النصر-  عمان11185 - 860505 ب.ص
اليرموك
الصنف
166781

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, قطع صابون الزينة، المنظفات,مستحضرات التنظيف الكيميائية لألغراض المنزلية
 صابون, صابون مطهر و صابون طبي,الصابون و برش الصابون و صابون سائل
 أمالح, بلسم الشعر,  الشامبو, مواد تنظيف لغسيل الصحون واألواني,مضاد للعرق
 صابون سائل, الشامبو الجاف, سائل لالستحمام,االستحمام ليست لألغراض الطبية
, مستحضرات إزالة الترسبات لألغراض المنزلية, جل لأليدي,للوجه و األيدي
 مواد مطهرة و معقمة لغايات,منظف وملمع لألرضيات والزجاج والحمامات
 كريم, الملمعات منزلية, المطهرات لغايات النظافة الشخصية غير الطبية, التنظيف
 شمع, كريمات التلميع, شمع األحذية, ا سفنج ملمع لألحذية, ملمع األحذية,األحذية
 مواد حافظة/ ] مواد حافظة للجلود [ملمعات, شمع ألرضيات الباركيه,التلميع
 منعمات و مطريات األقمشة الستخدامها, مستحضرات التنظيف,]للجلود [ملمعات
, ومواد اخرى تستعمل فـي غـسل وكـي المالبـس, مستحضرات تبييض,في الغسيل
 مناديل معطرة مشربة, مزيالت شمع األرضيات و تلميع األثاث,شمع لألرضيات
 عوامل تجفيف و مستحضرات, مناديل اطفال مشربة بمستحضرات التنظيف,بغسول
 مبيضات و, معاجين ومنظفات االسنان و الفم,و سوائل آلالت غسيل األطباق
 العط ورات والزيوت العطرية وملطف, ماء كولونيا،  غسول الفم,ملمعات األسنان
 اكسيد, مستحضرات تعطير الهواء, مستحضرات ازالة البقع,الجو والبخاخات
, مستحضرات ما بعد الحالقة, مستحضرات الحالقة,  األمونيا,]االلمونيوم [كاشطة
 زيوت ألغراض, زيت الالفندر, مستحضرات إزالة الورنيش,صابون الحالقة
 النشا, غسول الصودا, مستحضرات إزالة الصدأ,  زيوت للعطور وا لروائح,التنظيف
 مناديل, مناديل مشربة بمستحضرات التجميل, نشا الغسيل/ الغراض الغسيل
 معطر, السوائل لتنظيف الزجاج األمامي,مشربة بمستحضرات إزالة المكياج
 مستحضرات, ومواد اخرى الستعماالت الغسيل, مضادات للتعرق,ومنظف كاشط
 عوامل كيميائية لتنظيف وتلميع الصفائح,التنظي ف والصقل والكشط وإزالة االوساخ
مستحضرات, المعدنية والخشبية و الفلين والزجاج والبالستك والجلد واالنسجة
 مستحضرات إزالة, احمر الشفاه, بودرة مكياج,شرائط منعشة للتنفس, التجميل
, أصباغ تجميلية, مستحضرات العناية باألظافر, ملصقات األظافر, المسكرة,المكياج
 صوف قطني, أقالم التجميل, شمع مزيل للشعر, أصباغ الشعر,ملونات للشعر
 أقنعة, صبغات اللحية,] العنبر [عطر,] أحجار الشب [القابضون,ألغراض التجميل
 مستحضرات التجميل للعناية, مستحضرات الكوالجين ألغراض التجميل,التجميل
, مزيالت الشعر/  مزيل الشعر االستعدادات, شمع للجلد/  كريمات ل لجلد,بالبشرة
 الزيوت األساسية, الزيوت األساسية من خشب األرز, الصنفرة,شمع مزيل للشعر
 لصقات جل للعين, أقالم الحواجب, مستحضرات تجميل الحواجب,من الكباد
 مستحضرات/  محضرات الطحن, شحوم ألغراض التجميل,ألغراض تجميلية
, مستحضرات تمليس الشعر, رذاذ الشعر, كريمات الشعر, مكيفات الشعر,ال شحذ
 الحناء [صبغة, مستحضرات تمويج الشعر/ مستحضرات تمويج الشعر
 بيروكسيد, مستخلصات عشبية ألغراض التجميل,]مستحضرات التجميل
 مستحضرات التجميل, النفط هالم ألغراض تجميلية,الهيدروجين ألغراض تجميلية
 ومحارم معطرة إلزالة المكياج مشربة, زيت الورد,  حجر الخفاف,ا لنباتية
] مستحضرات التبييض [مزيالت اللون, مزيالت شعر من مواد سكرية, ,بغسوالت
. صبغات التجميل, كريمات التجميل,ألغراض التجميل
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
CAT MULTI INDUSTRIES
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN-YARMOOK STREET, P.O.Box:
425050, 11140
Applicant for
P.O.Box 425050 -11140 AMMANCorrespondence
YARMOOK STREET
Trademark
172640
Class
3

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كات للصناعات المتعدده
االردن
م.م.ذ

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

11185 ,860505:ب. ص، عمان

3

Goods/Services
Chemical cleaning preparations for household purposes, detergents,
decorative soap bars, soaps and spraying soap and liquid soap,
antiseptic soap and medicinal soap, antiperspirant soap, dishwashing
and dishwashing detergents, shampoo, hair conditioner, bath salts
not for medical purposes, shower gel, Dry shampoo, liquid soap for
hands and face, gel for hands, descaling preparations for household
purposes, cleansers and polishes for floors, glass and bathrooms,
disinfectants and sterilizers for cleaning purposes, disinfectants for
non-medical personal hygiene purposes, household polishes, shoe
cream, shoe polish, shoe polish sponges , Shoe wax, polishing
creams, polishing wax, parquet floor wax, leather preservatives
[polishes] / leather preservatives [polishes] Cleaning preparations,
fabric softeners and softeners for use in washing, bleaching
preparations, and other materials used in washing and ironing
clothes, waxes for floors, wax removers for floors and polishing
furniture, perfumed wipes impregnated with lotion, baby wipes
impregnated with cleaning preparations, drying agents, preparations
and fluids for machines Dishwashing, tooth and mouth cleansers and
toothpastes, whiteners and polishes, mouthwashes, cologne,
perfumes, essential oils, air fresheners and sprays, stain removal
products, air freshening preparations, corundum [abrasive],
Ammonia, Shaving Products, After Shave, Shaving Soap, Varnish
Removal Products, Lavender Oil, Oils For Cleaning Purposes, Oils
For Perfumes And Aromatherapy, Rust Removal Products, Soda
Lotion, Starch For Washing / Laundry Starch, Cosmetic Impregnated
Wipes, Wipes Impregnated With Preparations Makeup removal,
windshield cleaning fluids, abrasive fragrances and cleansers,
antiperspirants, other materials for washing uses, cleaning, polishing,
scraping and dirt removal products, chemical agents for cleaning and
polishing metal and wood sheets, cork, glass, plastic, skin and
tissues, cosmetics, refreshing breathable strips, makeup powder
Lipstick, makeup removal products, Mascara, nail stickers, nail care
products, cosmetic dyes, hair colorants, hair dyes, depilatory wax,
cosmetic pens, cotton wool for cosmetic purposes, alum stones
[holders], amber [perfume], beard dyes, cosmetic masks, collagen
preparations for Cosmetics, Skin Care Cosmetics, Skin Creams / Skin
Waxes, Depilatory Preparations / Hair Removers, Depilatory Waxes,
Emery, Cedar Wood Essential Oils, Citron Essential Oils, Eyebrow
Cosmetics, Eyebrow Pens, Eye Gel Patches For Cosmetic Purposes,
Greases for cosmetic purposes, grinding preparations / sharpening
preparations Hair conditioners, hair creams, hair sprays, hair
straighteners, hair curling products / hair curlers, henna [cosmetic
dye], herbal extracts for cosmetic purposes, hydrogen peroxide for
cosmetic purposes, oil gel for cosmetic purposes, botanical
cosmetics, pumice stone, Rose oil, perfumed tissues for removing
make-up impregnated with lotions, hair removers made of sugary
substances, bleaching products [color removers] for cosmetic
purposes, cosmetic creams, cosmetic dyes.

 شارع-  جبل النصر-  عمان11185 - 860505 ب.ص
اليرموك
الصنف
166785

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, قطع صابون الزينة، المنظفات,مستحضرات التنظيف الكيميائية لألغراض المنزلية
 صابون, صابون مطهر و صابون طبي,الصابون و برش الصابون و صابون سائل
 أمالح, بلسم الشعر,  الشامبو, مواد تنظيف لغسيل الصحون واألواني,مضاد للعرق
 صابون سائل, الشامبو الجاف, سائل لالستحمام,االستحمام ليست لألغراض الطبية
 منظف, مستحضرات إزالة الترسبات لألغراض المنزلية, جل لأليدي,للوجه و األيدي
,  مواد مطهرة و معقمة لغايات التنظيف,وملم ع لألرضيات والزجاج والحمامات
, كريم األحذية, الملمعات منزلية,المطهرات لغايات النظافة الشخصية غير الطبية
, شمع التلميع, كريمات التلميع, شمع األحذية, اسفنج ملمع لألحذية,ملمع األحذية
 مواد حافظة للجلود/ ] مواد حافظة للجلود [ملمعات,شمع ألرضيات الباركيه
 منعمات و مطريات األقمشة الستخدامها في, مستحضرات التنظيف,][ملمعات
 شمع, ومواد اخرى تستعمل فـي غـسل وكـي المالبـس, مستحضرات تبييض,الغسيل
, مناديل معطرة مشربة بغسول, مزيالت شمع األرضيات و تلميع األثاث,لألرضيات
 عوامل تجفيف و مستحضرات و سوائل,مناديل اطفال مشربة بمستحضرات التنظيف
, مبيضات و ملمعات األسنان, معاجين ومنظفات االسنان و الفم,آلالت غسيل األطباق
, العطورات والزيوت العطرية وملطف الجو والبخاخات, ماء كولونيا، غسول الفم
,] اكسيد االلمونيوم [كاشطة, مستحضرات تعطير الهواء,مستحضرات ازالة البقع
, صابون الحالقة, مستحضرات ما بعد الحالقة, مستحضرات الحالقة, األمونيا
 زيوت للعطور, زيوت ألغراض التنظيف, زيت الالفندر,مستحضرات إزالة الورنيش
 نشا/  النشا الغراض الغسيل, غسول الصودا, مستحضرات إزالة الصدأ, والروائح
 مناديل مشربة بمستحضرات إزالة, مناديل مشربة بمستحضرات التجميل,الغسيل
, مضادات للتعرق, معطر ومنظف كاشط, السوائل لتنظيف الزجاج األمامي,المكياج
 مستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة,ومواد اخرى الستعماالت الغسيل
 عوامل كيميائية لتنظيف وتلميع الصفائح المعدنية والخشبية و الفلين,االوساخ
,شرائط منعشة للتنفس, مستحضرات التجميل, والز جاج والبالستك والجلد واالنسجة
, ملصقات األظافر, المسكرة, مستحضرات إزالة المكياج, احمر الشفاه,بودرة مكياج
 شمع, أصباغ الشعر, ملونات للشعر, أصباغ تجميلية,مستحضرات العناية باألظافر
 أحجار الشب, صوف قطني ألغراض التجميل, أقالم التجميل,مزيل للشعر
 مستحضرات الكوالجين, أقنعة التجميل, صبغات اللحية,] العنبر [عطر,][القابضون
, شمع للجلد/  كريمات للجلد, مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة,ألغراض التجميل
 الزيوت, الصنفرة, شمع مزيل للشعر, مزيالت الشعر/ مزيل الشعر االستعدادات
 مستحضرات تجميل, الزيوت األساسية من الكباد,األساسية من خشب األرز
 شحوم ألغراض, لصقات جل للعين ألغراض تجميلية, أقالم الحواجب,الحواجب
, كريمات الشعر, مكيفات الشعر, مستحضرات الشحذ/  محضرات الطحن,التجميل
 مستحضرات/  مستحضرات تمويج الشعر, مستحضرات تمليس الشعر,رذاذ الشعر
 مستخلصات عشبية ألغراض,] الحناء [صبغة مستحضرات التجميل,ت مويج الشعر
, النفط هالم ألغراض تجميلية, بيروكسيد الهيدروجين ألغراض تجميلية,التجميل
 ومحارم معطرة إلزالة, زيت الورد,  حجر الخفاف,مستحضرات التجميل النباتية
 مستحضرات التبييض, مزيالت شعر من مواد سكرية, ,المكياج مشربة بغسوالت
. صبغات التجميل, كريمات التجميل,[مزيالت اللون] ألغراض التجميل
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
الزرقاء/وادي العش  ،ص.ب14111 ,8845:

عنوان التبليغ

ص.ب  14111 - 8845الزرقاء/زادي العش

رقم العالمة التجارية

166786

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل الجلي  -مبيض المالبس -منظف زجاج -ملين المالبس  -منظف حمامات  -منظف
مطابخ  -جل ارضيات -ملمع ارضيات  -مزيل التكلس  -منظف سجاد  -مالبس ملونة -
مسحوق الغسيل-ملمع االرضيات  -شامبو المالبس السوداء و العبايات -شور جل -سائل ايدي
 -سائل غسيل -

Jordan Chemical
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi ala'sh, P.O.Box: 3380, 18111

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi ala'sh
Correspondence
Trademark
172632
Class
3

Goods/Services
Dish washing — bleach-glass cleaner —fabric softener —Multi
— multipurpose kitchen cleaner- foor gel - toilet bowl cleanercolor clothes- carpet shampoo -clothes wash-Black and Abaya
Laundry detergent- floor Shine- liquid laundry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
الزرقاء/وادي العش  ،ص.ب14111 ,8845:

عنوان التبليغ

ص.ب  14111 - 8845الزرقاء/زادي العش

رقم العالمة التجارية

166788

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل الجلي  -مبيض المالبس -منظف زجاج -ملين المالبس  -منظف حمامات  -منظف
مطابخ  -جل ارضيات -ملمع ارضيات  -مزيل التكلس  -منظف سجاد  -مالبس ملونة -
مسحوق الغسيل-ملمع االرضيات  -شامبو المالبس السوداء و العبايات -شور جل -سائل ايدي
 -سائل غسيل -

Jordan Chemical
industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi ala'sh, P.O.Box: 3380, 18111

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi ala'sh
Correspondence
Trademark
172633
Class
3

Goods/Services
— Dishwashing — bleach-glass cleaner —fabric softener —Multi
multipurpose kitchen cleaner- foor gel - toilet bowl cleaner-color
clothes- carpet shampoo -clothes wash-Black and Abaya
Laundry detergent- floor Shine- liquid laundry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
الزرقاء/وادي العش  ،ص.ب14111 ,8845:

عنوان التبليغ

ص.ب  14111 - 8845الزرقاء/زادي العش

رقم العالمة التجارية

166788

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل الجلي  -مبيض المالبس -منظف زجاج -ملين المالبس  -منظف حمامات  -منظف
مطابخ  -جل ارضيات -ملمع ارضيات  -مزيل التكلس  -منظف سجاد  -مالبس ملونة -
مسحوق الغسيل-ملمع االرضيات  -شامبو المالبس السوداء و العبايات -شور جل -سائل ايدي
 -سائل غسيل -

Jordan Chemical
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi ala'sh, P.O.Box: 3380, 18111

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi ala'sh
Correspondence
Trademark
172634
Class
3

Goods/Services
— Dishwashing — bleach-glass cleaner —fabric softener —Multi
multipurpose kitchen cleaner- foor gel - toilet bowl cleaner-color
clothes- carpet shampoo -clothes wash-Black and Abaya
Laundry detergent- floor Shine- liquid laundry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
الزرقاء/وادي العش  ،ص.ب14111 ,8845:

عنوان التبليغ

ص.ب  14111 - 8845الزرقاء/زادي العش

رقم العالمة التجارية

166762

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل الجلي  -مبيض المالبس -منظف زجاج -ملين المالبس  -منظف حمامات  -منظف
مطابخ  -جل ارضيات -ملمع ارضيات  -مزيل التكلس  -منظف سجاد  -مالبس ملونة -
مسحوق الغسيل-ملمع االرضيات  -شامبو المالبس السوداء و العبايات -شور جل -سائل ايدي
 -سائل غسيل -

Jordan Chemical
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi ala'sh, P.O.Box: 3380, 18111

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi ala'sh
Correspondence
Trademark
172629
Class
3

Goods/Services
Dish washing — bleach-glass cleaner —fabric softener —Multi
— multipurpose kitchen cleaner- foor gel - toilet bowl cleanercolor clothes- carpet shampoo -clothes wash-Black and Abaya
Laundry detergent- floor Shine- liquid laundry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
الزرقا/وادي العش  ،ص.ب14111 ,8845:

عنوان التبليغ

ص.ب  14111 - 8845الزرقاء/زادي العش

رقم العالمة التجارية

166764

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل الجلي  -مبيض المالبس -منظف زجاج -ملين المالبس  -منظف حمامات  -منظف
مطابخ  -جل ارضيات -ملمع ارضيات  -مزيل التكلس  -منظف سجاد  -مالبس ملونة -
مسحوق الغسيل-ملمع االرضيات  -شامبو المالبس السوداء و العبايات -شور جل -سائل ايدي
 -سائل غسيل -

Jordan Chemical
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi ala'sh, P.O.Box: 3380, 18111

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi ala'sh
Correspondence
Trademark
172628
Class
3

Goods/Services
Dish washing — bleach-glass cleaner —fabric softener —Multi
— multipurpose kitchen cleaner- foor gel - toilet bowl cleanercolor clothes- carpet shampoo -clothes wash-Black and Abaya
Laundry detergent- floor Shine- liquid laundry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
الزرقاء/وادي العش  ،ص.ب14111 ,8845:

عنوان التبليغ

ص.ب  14111 - 8845الزرقاء/زادي العش

رقم العالمة التجارية

166780

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل الجلي  -مبيض المالبس -منظف زجاج -ملين المالبس  -منظف حمامات  -منظف
مطابخ  -جل ارضيات -ملمع ارضيات  -مزيل التكلس  -منظف سجاد  -مالبس ملونة -
مسحوق الغسيل-ملمع االرضيات  -شامبو المالبس السوداء و العبايات -شور جل -سائل ايدي
 -سائل غسيل -

Jordan Chemical
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi ala'sh, P.O.Box: 3380, 18111

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi ala'sh
Correspondence
Trademark
172635
Class
3

Goods/Services
— Dishwashing — bleach-glass cleaner —fabric softener —Multi
multipurpose kitchen cleaner- foor gel - toilet bowl cleaner-color
clothes- carpet shampoo -clothes wash-Black and Abaya
Laundry detergent- floor Shine- liquid laundry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
الزرقاء/وادي العش  ،ص.ب14111 ,8845:

عنوان التبليغ

ص.ب  14111 - 8845الزرقاء/زادي العش

رقم العالمة التجارية

166785

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل الجلي  -مبيض المالبس -منظف زجاج -ملين المالبس  -منظف حمامات  -منظف
مطابخ  -جل ارضيات -ملمع ارضيات  -مزيل التكلس  -منظف سجاد  -مالبس ملونة -
مسحوق الغسيل-ملمع االرضيات  -شامبو المالبس السوداء و العبايات -شور جل -سائل ايدي
 -سائل غسيل -

Jordan Chemical
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi ala'sh, P.O.Box: 3380, 18111

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi ala'sh
Correspondence
Trademark
172630
Class
3

Goods/Services
Dish washing — bleach-glass cleaner —fabric softener —Multi
— multipurpose kitchen cleaner- foor gel - toilet bowl cleanercolor clothes- carpet shampoo -clothes wash-Black and Abaya
Laundry detergent- floor Shine- liquid laundry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الكيماوية االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة
الزرقاء/وادي العش  ،ص.ب14111 ,8845:

عنوان التبليغ

ص.ب  14111 - 8845الزرقاء/زادي العش

رقم العالمة التجارية

166781

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سائل الجلي  -مبيض المالبس -منظف زجاج -ملين المالبس  -منظف حمامات  -منظف
مطابخ  -جل ارضيات -ملمع ارضيات  -مزيل التكلس  -منظف سجاد  -مالبس ملونة -
مسحوق الغسيل-ملمع االرضيات  -شامبو المالبس السوداء و العبايات -شور جل -سائل ايدي
 -سائل غسيل

Jordan Chemical
industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa- wadi ala'sh, P.O.Box: 3380, 18111

3

Applicant for
P.O.Box 3380 -18111 zarqa- wadi ala'sh
Correspondence
Trademark
172631
Class
3

Goods/Services
-Dish washing — bleach-glass cleaner —fabric softener —Multi
— multipurpose kitchen cleaner- foor gel - toilet bowl cleanercolor clothes- carpet shampoo -clothes wash-Black and Abaya
Laundry detergent- floor Shine- liquid laundry
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الحافظ للصناعة والتجارة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مناطق حرة
المنطقة الحرة /الزرقاء  ،ص.ب11208 ,8064:

عنوان التبليغ

ص.ب  11208 - 8064المنطقة الحرة /الزرقاء

رقم العالمة التجارية

166808

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كريمات التجميل  ,كريمات الوجه واليدين  ,العطور

29/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Alhafith for trading and
industry
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address free zone /zarqa, P.O.Box: 3528, 11953

3

Applicant for
P.O.Box 3528 -11953 free zone /zarqa
Correspondence
Trademark
172453
Class
3

Goods/Services
cosmetics creams, hands and faces creams , perfumes
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Date of

08/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Sigma Detergent Industry
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Sahab - King Abdullah II Industrial City,
P.O.Box: 139, 11181
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172499
Class
3

Goods/Services
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning , polishing, scouring, abrasive and dirt removal
preparations,; degreasing material; all kind of soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; shaving
creams; shampoo, personal care preparations.

08/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سيجما لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,182:ب. ص، سحاب – مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
11141
 الطابق الثاني- شارع مكة170 - عمان11208 - 8444 ب.ص
3

الصنف

166822

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات، مستحضرات إزالة الوان األق شمة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس
 مستحضرات،  العطور والزيوت العطرية،  انواع الصابون،تنظيف وصقل وجلي وكشط
.  منظفات أسنان، لوسيونات الشعر، تجميل
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Date of

21/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Sigma Detergent Industry
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Sahab - King Abdullah II Industrial City,
P.O.Box: 139, 11181
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172500
Class
3

Goods/Services
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning , polishing, scouring, abrasive and dirt removal
preparations,; degreasing material; all kind of soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; shaving
creams; shampoo, personal care preparations. ,

21/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سيجما لصناعة المنظفات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,182:ب. ص، سحاب – مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
11141
 الطابق الثاني- شارع مكة170 - عمان11208 - 8444 ب.ص
3

الصنف

166055

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات، مستحضرات إزالة الوان األقشمة ومواد اخرى تستع مل في غسل وكي المالبس
 مستحضرات،  العطور والزيوت العطرية،  انواع الصابون،تنظيف وصقل وجلي وكشط
, .  منظفات أسنان، لوسيونات الشعر، تجميل
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تاريخ ايداع الطلب :

25/10/2020

اسم طالب التسجيل:

خالد كايد راجح منصور

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان االردن  ،ص.ب11185 ,860161:

عنوان التبليغ

ص.ب  11185 - 860161عمان االردن

رقم العالمة التجارية

166855

اعالن الجريدة الرسمية

25/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Khaled Kayed Rajeh
Mansour
lpc oapN ty
: 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 م لينات الشعر؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر،
صابون االستحمام على شكل هالم 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؛ مس تحضرات ترطيب الشعر؛ الشامبو؛
زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ المواد
العطرية؛ الزهور المجففة (عطور)؛ جل للشعر؛ مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم؛
مستحضرات إزالة األلوان؛ مستحضرات التلميع (الصقل)؛ مستحضرات التجميل التي توضع
عند االستحمام؛ كريمات العناية بالشعر لالستخدامات التجميلية؛ مستحضرات التنظيف ،القطع
القماشية ،المعدة لغايات الكشط ،القطع القماشية المغطاه بالمعادن ،القطع القماشية الرملية.

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطى اصحابه الحق المطلق باستخدام الكلمات العامة و/او الوصفية
اذا ما طهرت بمعزل عن العالمة.

3

Applicant for
P.O.Box 425121 -11140 Amman Jordan
Correspondence
Trademark
172400
Class
3

Goods/Services
cosmetics including hair emollients; hair treatment
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gel form, not for
medical use; face and body creams for cosmetic use; hair
;spray; hair dyes; hair lighteners; hair lacquers; nail polish
;cosmetic hair lotions; hair removing creams; hair conditioners
;shampoos; hair oils; cosmetic preparations for the hair
cosmetic preparations for skin care; perfumery; potpourris
;(fragrances); hair gels; cosmetic preparations for body care
;)colour removing preparations; shining preparations (polish
cosmetic preparations for baths; hair care creams for cosmetic
use; Cleaning preparations; abrasive cloths, metal-coated cloth,
sand cloth.
Registration of this trademark doesn't its owner the exclusive
right to use general and descriptive words separately

54

Date of

12/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Cozy Commercial, L.L.C
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Prince Hashim Street - Al Sayegh
Complex. Office 511, P.O.Box: 0, 11150
Applicant for
P.O.Box 0 -11150 Amman, Prince Hashim
Correspondence
Street - Al Sayegh Complex. Office 511
Trademark
172725
Class
3

Goods/Services
cosmetic preparations for skin care, bath preparations, not for
medical purposes, perfumes, cakes of soap
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (bodythings) separately from the mark.

3

الصنف

12/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كوزي التجارية
االردن
م.م.ذ
11105 ,5:ب. ص، عمان

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

 عمان11105 - 5 ب.ص

عنوان التبليغ

166660

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, العطور, لغير الغايات الطبية، مستحضرات لالستحمام,مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة
قطع الصابون
) بمعزلbodythings( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال
.عن العالمة
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Date of

16/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL -Dhiagham
Commercial Agencies
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/-ALBayader -ALRawnaq District, P.O.Box: 144293, 11814
Applicant for
P.O.Box 144293 -11814 city/street
Correspondence
Amman/-ALBayader -AL-Rawnaq District
Trademark
172410
Class
4

Goods/Services
coal

16/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الضياغم للوكاالت التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  حي الرونق-  البيادر- الشارع عمان/المدينة
11418 ,188628:ب.ص
 البيادر- عمان
4

الشارع/ المدينة11418 - 188628 ب.ص
 حي الرونقالصنف
166815

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
فحم
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تاريخ ايداع الطلب :

19/08/2020

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

طرخان وولده احمد
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ص .ب  4186 -11161االردن

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
166841

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيت المحركات وزيوت تشحيم السيارات.

19/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Tarkhan & Son Ahmad Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman P.O.Box 11121- 8147 JORDAN

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172381
Class
4

Trademark

Goods/Services
Engines oil, Motor vehicle lubricants.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/03/2019

اسم طالب التسجيل:

جابا انترناشونال هولدينج جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/03/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

GABA International
Holding GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grabetsmattweg, Therwil, 4106,
Switzerland

جرابيتسماتويج ،ذيرويل ،8157 ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع االمير شاكر بن
زيد ,الشميساني االردن  -صندوق بريد  - 485008رمز بريدي
11148

Applicant for
Correspondence

5

Trademark

166067

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات الطبية للعناية بالفم ومعجون األسنان الطبي وغسوالت الفم الطبية؛ المستحضرات
الصيدالنية للعناية بالفم واألسنان.

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID
 ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553POSTCODE: 11184
172576
Class
5

Goods/Services
Medicated oral care products, medicated toothpaste, medicated
mouthwashes; pharmaceutical preparations for mouth and
dental care.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/03/2019

اسم طالب التسجيل:

جابا انترناشونال هولدينج جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/03/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

GABA International
Holding GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grabetsmattweg, Therwil, 4106,
Switzerland

جرابيتسماتويج ،ذيرويل ،8157 ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكية الفكرية  07 -شارع االمير شاكر بن
زيد ,الشميساني االردن  -صندوق بريد  - 485008رمز بريدي
11148

Applicant for
Correspondence

5

Trademark

166061

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات الطبية للعناية بالفم ومعجون األسنان الطبي وغسوالت الفم الطبية؛ المستحضرات
الصيدالنية للعناية بالفم واألسنان.

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID
 ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553POSTCODE: 11184
172571
Class
5

Goods/Services
Medicated oral care products, medicated toothpaste, medicated
mouthwashes; pharmaceutical preparations for mouth and
dental care.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166716

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
172617
Class
5

Trademark

Goods/Services
Insecticides for agricultural use
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تاريخ ايداع الطلب :

05/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166025

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
172590
Class
5

Trademark

Goods/Services
Insecticides for agricultural use
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تاريخ ايداع الطلب :

05/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166041

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
172581
Class
5

Trademark

Goods/Services
Insecticides for agricultural use
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تاريخ ايداع الطلب :

19/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

روزينتالشتراسه  8504 ،76بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166045

19/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات إبادة الهوام 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
172580
Class
5

Trademark

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

63

تاريخ ايداع الطلب :

10/12/2019

اسم طالب التسجيل:

بروتين ساينسيز كوربوريشن

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Protein Sciences
Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Research Parkway Meriden CT
06450-7159 USA

 1555ريسيرتش باركواي ميريدن سي تي 6102 - 57805
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166751

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللقاحات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء8075681 :
تاريخ االدعاء6512/57/14 :

10/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172601
Class
5

Trademark

Goods/Services
Vaccines.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4560731
Claim Date: 18/06/2019

64

Date of

19/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Vitabiotics Ltd.
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF United
Kingdom

Goods/Services
Cod liver oil, minerals food supplements, nutritional
supplements, oil(cod liver), vitamin preparations, dietetic foods
adapted for medical use, dietetic substance adapted for medical
use
The registration of this trademark should be in dark blue, beige,
gray, yellow , white and black colors according to the print filed
with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

فيتابيوتكس ال تي دي
بريطانيا
شركة اجنبية

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

اتش اف المملكة المتحدة6 6 لندن ان دابليو، ابسلي واي1

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172572
Class
5

19/12/2019

5

الصنف

166066

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،) زيت (كبد سمك القد، المكمالت الغذائية، المكمالت الغذائية المعدنية،زيت كبد سمك القد
 مواد غذائية للحمية مهيئة، موا د تغذية للحمية لإلستعمال الطبي،مستحضرات الفيتامينات
لغايات طبية
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االزرق الداكن والبيج والرمادي واالبيض واالسود
.وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

26/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
Pharmaceuticals and veterinary preparations, in particular
collagen based preparations and implants for treating tissue
and joint damage.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018093201
Claim Date: 09/07/2019
Special condition: The registration of this trademark should be
in red and black colors according to the print filed with the
application.

: تاريخ ايداع الطلب

مايدريكس بيوميديكالز جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 اسلنجن المانيا68664 07-08 شيلتزتورشتراسه

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172597
Class
5

26/12/2019

5

الصنف

166026

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والبيطرية وتحديداً المستحضرات التي أساسها الكوالجين والزرع
.لعالج تلف األنسجة والمفاصل
EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
514528651 :رقم االدعاء
6512/56/52 :تاريخ االدعاء
 ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر واألسود وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

30/01/2020

اسم طالب التسجيل:

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

روزينتالشتراسه  8504 76بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166707

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات القضاء على الهوام؛ مبيدات الفطريات والحشرات الضارة.

30/01/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172656
Class
5

Trademark

Goods/Services
Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/02/2020

اسم طالب التسجيل:

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Syngenta Participations
AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rosentalstrasse 67 4058 Basel,
Switzerland

روزينتالشتراسه  8504 76بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166040

06/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات إبادة الهوام 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
172585
Class
5

Trademark

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

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
medicated confectionery
Special condition: The registration of this trademark should be
in Dark blue, light blue and white colors according to the print
filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،56287  نيو جيرسي، ايست هانوفر، ديفورست افينيو155
الواليات المتحدة االميركية
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172569
Class
5

27/02/2020

5

الصنف

166072

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحلويات العالجية
 ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الداكن واألزرق:اشتراطات خاصة
.الفاتح واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
medicated confectionery
Special condition: The registration of this trademark should be
in Dark blue, light blue, white and beige colors according to the
print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،56287  نيو جيرسي، ايست هانوفر، ديفورست افينيو155
الواليات المتحدة االميركية
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172568
Class
5

27/02/2020

5

الصنف

166074

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحلويات العالجية
 ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الداكن واألزرق:اشتراطات خاصة
.الفاتح واألبيض والبيج وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

01/03/2020

اسم طالب التسجيل:

البوراتوريز فيلورجا كوزميتيكس

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 8-6رو دي ليسبون 60554 ،باريس (فرنسا)

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
166878

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الجلدية لالستعمال الطبي للعناية بالبشرة والشفاه والرقبة ،غسول (لوشن)
طبي للبشرة ،كريم طبي للبشرة.

01/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

LABORATOIRES
FILORGA COSMETIQUES
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4 rue de Lisbonne, 75008 PARIS
)(France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street , Amman , Jordan
172463
Class
5

Trademark

Goods/Services
Dermatological preparations for medical use for the care of the
skin, lips and neck; medicinal skin lotions; medicinal skin
cream.
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Date of

12/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

12/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سيلجيني كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

eaaN tpac lppA:
Celgene Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, USA

 الواليات،56251  نيوجيرسي، سوميت، مورس أفينيو47
المتحدة االميركية

Applicant for
Correspondence

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172588
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in the treatment of anemia,
beta thalassemia, myelodysplastic syndromes,
autoinflammatory disease, autoimmune disease, blood disease,
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin diseases in the fields
of oncology, immunology and inflammation; pharmaceutical
preparations, namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical
preparations that modulate the immune system
Special condition: The registration of this trademark should be
in pink and purple colors according to the print filed with the
application.

5

الصنف

166044

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 متالزمة خلل، مرض تالسيميا بيتا،المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في عالج فقر الدم
 مرض االستجابة المناعية، األمراض الناجمة عن خلل نظام المناعة الفطري، التنسج النقوي
 أمراض الجهاز العضلي، التهاب المفاصل، السرطان، أمراض الدم،الذاتية غير ا لطبيعية
، وعلم المناعة وااللتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية،الهيكلي والجلد في مجال األورام
 عقاقير تثبيط السيتوكين؛ المستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة، :تحديدا
 ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان الزهري والبنفسجي وذلك:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

30/04/2020

eaaN tpac lppA:

Biocon Biologics India
Limited

lpc oapN ty
: 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

172673

Class

5

Goods/Services
cachets for pharmaceutical purposes; capsules for medicines;
chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical
preparations for medical purposes; chemico-pharmaceutical
preparations; drugs for medical purposes; elixirs
[pharmaceutical preparations]; isotopes for medical purposes;
medicinal infusions; medicinal drinks; pharmaceutical
Preparations; pharmaceuticals; steroids; pre-filled syringes for
medical purposes; Hormones for Medical Purposes; Medicines
For Human Purposes; Medicine Cases, Portable, filled;

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الهند
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، سيميكون بارك،8 -  تاور، جراوند فلور،بيوكون هاوس
، بنجالورو، هوسور رود، الثّاني-  فيز،إلكترونيك سيتي
 الهند075155 - كارناتاكا
604 11418 - 186560 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
5

الصنف

166768

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
كبسوالت لغايات صيدالنية؛ كبسوالت لألدوية؛ مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية؛
مستحضرات كيمي ائية لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية صيدالنية؛ عقاقير لغايات طبية؛
إكسيرات [مستحضرات صيدالنية]؛ نظائر لغايات طبية؛ منقوعات دوائية؛ شراب دوائي؛
مستحضرات صيدالنية؛ األدوية؛ ستيرويدات؛ محاقن مملوءة مسبقًا لألغراض الطبية؛
]هرمونات لألغراض الطبية؛ أدوية لألغراض ا لبشرية؛ علب أدوية [محمولة ومعبأة
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Date of

30/04/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Biocon Biologics India
Limited

lpc oapN ty
: 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
172674
Class
5

Goods/Services
cachets for pharmaceutical purposes; capsules for medicines;
chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical
preparations for medical purposes; chemicopharmaceutical
preparations; drugs for medical purposes; elixirs
[pharmaceutical preparations]; isotopes for medical purposes;
medicinal infusions; medicinal drinks; pharmaceutical
Preparations; pharmaceuticals; steroids; pre-filled syringes for
medical purposes; Hormones for Medical Purposes; Medicines
For Human Purposes; Medicine Cases, Portable, filled; ,

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الهند
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، سيميكون بارك،8 -  تاور، جراوند فلور،بيوكون هاوس
، بنجالورو، هوسور رود، الثّاني-  فيز،إلكترونيك سيتي
 الهند075155 - كارناتاكا

5

604 11418 - 186560 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
166768

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
كبسوالت لغايات صيدالنية؛ كبسوالت لألدوية؛ مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية؛
مستحضرات كيميائية لغايات طبية؛ مستحضرات كيميائية صيدالنية؛ عقاقير لغايات طبية؛
إكسيرات [مستحضرات صيدالنية]؛ نظائر لغايات طبية؛ منقوعات دوائية؛ شراب دوائي؛
مستحضرات صيدالنية؛ األدوية؛ ستيرويدات؛ محاقن مملوءة مسبقًا لألغراض الطبية؛
, ]هرمونات لألغراض الطبية؛ أدوية لألغراض البشرية؛ علب أدوية [محمولة ومعبأة
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
STADA Arzneimittel AG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Stadastrasse 2–18, 61118 Bad Vilbel,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172540
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations;
Medicine; Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic
food and substances adapted for medical or veterinary use,
food for babies; Dietary supplements for human beings and
animals; Plasters, materials for dressings; Material for stopping
teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying
vermin; Fungicides, herbicides all aforesaid goods packed
exclusively in cuboid-shaped packaging.
Special condition: Claiming red color.

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ستادا ارزنيميتال ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، باد فيلبيل71114 ،14-6 ستاداستراسيه

أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
11126  عمان261155  ب. ص، شارع مكة،158 رقم
االردن
5
الصنف
166085

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المستحضرات الصحية لألغراض، الدواء،المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية
 مكمالت، أغذية ومو اد الحمية المعدة لالستخدام الطبي أو البيطري وأغذية األطفال،الطبية
، مواد لحشو األسنان، لصقات الجروح ومواد التضميد،الحمية الغذائية للبشر والحيوانات
 مبيدات الفطريات ومبيدات، المستحضرات إلبادة الحشرات، المطهرات،وشمع األسنان
.األعشاب وجميع السلع المذكورة معبأ ة على وجه الحصر في عبوات على شكل مكعبة

. مع المطالبة باللون االحمر:اشتراطات خاصة
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تاريخ ايداع الطلب :

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

نوفو نورديسك هيلث كير ايه جي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ثورغاويرستراسيه  4505 ،87/84زيورخ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
166068

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية للعالج بالهرمونات.

30/04/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Novo Nordisk Health Care
AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172524
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for hormone therapy.
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Date of

30/04/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

JIANGSU YUYUE
MEDICAL
EQUIPMENT&SUPPLY
CO., LTD.

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172503
Class
5

Goods/Services
Diagnostic preparations for medical purposes; chemical
reagents for medical or veterinary purposes; dressings medical;
compresses; medical and surgical dressings; gauze for
dressings; absorbent cotton; adhesive bands for medical
purposes; bandages for dressings; reagent paper for medical
purposes; reagent paper for veterinary purposes; test strip for
measuring blood glucose levels; medicines for human
purposes; drugs for medical purposes; oxygen for medical
purposes; surgical dressings; medicine cases, portable, filled;
first-aid boxes, filled; solutions for use with contact lenses;
solutions for contact lenses; disposable hand sanitizing gel;
antibacterial handwashes.

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.جيانغسو يويو ميديكال اكويبمنت آند سبالي كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، جيانغسو بروفينس، دانيانغ سيتي،يونيانغ اندستلاير بارك
الصين
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
- عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
166058

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الكواشف الكيميائية لألغراض الطبية أو،المستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية
 القطن، شاش للتضميد، الضمادات الطبية والجراحية، كمادات، الضمادات الطبية،البيطرية
، ورق كاشف لألغراض الطبية، الضمادات للتضميد، أشرطة الصقة لألغراض الطبية،الماص
 األدوية، شريط اختبار لقياس مستويات الجلوكوز في الدم،ورق كاشف لألغراض البيطرية
 الضمادات، األكسجين لألغراض الطبية، األدوية لألغراض الطبية،لألغراض البشرية
 محاليل، صناديق اإلسعافات األولية المملوءة، علب الدواء المحمولة والمملوءة،الجراحية
 هالم تعقيم اليدين يمكن التخلص، محاليل للعدسات الالصقة،لالستخدام مع العدسات الالصقة
. غسوالت اليدين المضاد للبكتيريا،منه
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2020

اسم طالب التسجيل:

ايساي أر أند دي مانجمنت كو ،.ال تي دي.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Eisai R&D Management
Co., Ltd.

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج اضطرابات النوم

الصنف

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo, 112-8088, Japan

 ،7- 15كويشيكاوا  -8تشوم ،بانكيو-كو ،طوكيو- 116 ،
 ،4544اليابان

166616

27/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172717
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of sleep
disorders
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جابا انترناشونال هولدينج جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

GABA International
Holding GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grabetsmattweg, Therwil, 4106,
Switzerland

جرابيتسماتويج ،ذيرويل ،8157 ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166748

27/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات الطبية للعناية بالفم ومعجون األسنان الطبي وغسوالت الفم الطبية؛ المستحضرات
الصيدالنية للعناية بالفم واألسنان.

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172683
Class
5

Trademark

Goods/Services
Medicated oral care products, medicated toothpaste, medicated
mouthwashes; pharmaceutical preparations for mouth and
dental care
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تاريخ ايداع الطلب :

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جابا انترناشونال هولدينج جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

GABA International
Holding GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grabetsmattweg, Therwil, 4106,
Switzerland

جرابيتسماتويج ،ذيرويل ،8157 ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166747

28/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات الطبية للعناية بالفم ومعجون األسنان الطبي وغسوالت الفم الطبية؛ المستحضرات
الصيدالنية للعناية بالفم واألسنان.

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172686
Class
5

Trademark

Goods/Services
Medicated oral care products, medicated toothpaste, medicated
mouthwashes; pharmaceutical preparations for mouth and
dental care
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2020

اسم طالب التسجيل:

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

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

كايسر-ويلهيلم-ستراسيه  16686 ،188برلين ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
166828

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطهرات ،مبيدات الفطريات ،مبيدات األعشاب الضارة ،المستحضرات الصحية لألغراض
الطبية ،المستحضرات والمواد الصحية ،الغسوالت (لوشن) الطبية ،المستحضرات الطبية،
الصابون العالجي (الطبي) ،الشامبو العالجي (الطبي) ،معاجين االسنان العالجية (الطبية)،
المستحضرات الصيدالنية ،المستحضرات إلزالة الروائح الكريهة من الجو ،المستحضرات
البيطرية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء856565157622.6 :
تاريخ االدعاء6565/50/18 :
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االخضر واالسود ذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

17/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172394
Class
5

Trademark

Goods/Services
Disinfectants; Fungicides; Herbicides; Sanitary preparations for
;medical purposes; Sanitary preparations and articles
;Medicated lotions; Medical preparations; Medicated soap
;Medicated shampoos; Medicated dentifrices; Pharmaceuticals
Air deodorizing preparations; Veterinary preparations.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020106299.7
Claim Date: 13/05/2020
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in green and black colors according to the print filed
with the application
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2020

اسم طالب التسجيل:

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

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

كايسر-ويلهيلم-ستراسيه  16686 ،188برلين ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
166844

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطهرات ،مبيدات الفطريات ،مبيدات األعشاب الضارة ،المستحضرات الصحية لألغراض
الطبية ،المستحضرات والمواد الصحية ،الغسوالت (لوشن) الطبية ،المستحضرات الطبية،
الصابون العالجي (الطبي) ،الشامبو العالجي (العالجي) ،معاجين االسنان العالجية (الطبية)،
المستحضرات الصيدالنية ،المستحضرات إلزالة الروائح الكريهة من الجو ،المستحضرات
البيطرية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء856565157624.2 :
تاريخ االدعاء6565/50/18 :
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االخضر واالبيض ذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

17/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172388
Class
5

Trademark

Goods/Services
Disinfectants; Fungicides; Herbicides; Sanitary preparations for
;medical purposes; Sanitary preparations and articles
;Medicated lotions; Medical preparations; Medicated soap
;Medicated shampoos; Medicated dentifrices; Pharmaceuticals
Air deodorizing preparations; Veterinary preparations.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020106298.9
Claim Date: 13/05/2020
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in green and white colors according to the print filed
with the application
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تاريخ ايداع الطلب :

18/06/2020

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

اف .هوفمان -الروش أيه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
F. Hoffmann-La Roche AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grenzacherstrasse 124, CH 4070 Basel,
Switzerland

جرينزاشير شتراسيه  ،168سي اتش  8565بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166728

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

الصنف

18/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172694
Class
5

Trademark

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

18/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة زدنا اوتاوا للمستحضرات الطبية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Zdna Ottawa for Medical
Supply
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman-Aljpaha- Jordan , P.O.Box:
4629, 11131

عمان -الجبيهه  -االردن  ،ص.ب11181 ,8762:

عمان الشارع عمان الجبيهة -اشارة الدوريات  -مجمع
كاراكاس  -الطابق االرضي
الصنف
166016

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الطبية ,مستحضرات صيدالنية يساعد على تقليل تاثير الندب القديمة والجديدة

18/06/2020

Date of

5

5

Applicant for
Amman/Jordan
Correspondence
Trademark
172517
Class

Goods/Services
Medical praparations namly, phamaceutical preparations help to
reduce the effects of old and new scars
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Date of

24/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Endimaj for specialized
chemical and
pharmaceutical
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Irbaid -ALhassan industrial
Estate, P.O.Box: 930103, 11193
Applicant for
P.O.Box 930103 -11193 city/street:Irbid-Al
Correspondence
hassan industrail Estate
Trademark
172357
Class
5

Goods/Services
Disinfectants

24/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اندماج للصناعات الكيماوية والدوائية المتخصصة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  مدينة الحسن الصناعية-  اربد:الشارع/المدينة
11128 ,285158:ب.ص
 مدينة- اربد: الشارع/ المدينة11128 - 285158 ب.ص
الحسن الصناعية
5
الصنف
166806

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مطهرات
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172385
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals; pharmaceutical preparations; medicinal
preparations; pharmaceuticals and natural remedies, all these
preparations are not food and dietetic substances for medical
use and food for babies; medicinal herbs; lotions for
pharmaceutical purposes; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; pharmaceutical creams; body creams
for pharmaceutical use; moisturising creams for pharmaceutical
use.
Priority claim: Claim Country: BX
Claim No.: 1412083
Claim Date: 21/02/2020

29/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ايجينسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دي ال أوال

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 فرنسا، باريس60554  رو دي كورسيل46

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
166840

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العالجات، المستحضرات الطبية، المستحضرات الصيدالنية،المستحضرات الصيدلية
الصيدالنية والطبيعية وجميع هذه المستحضرات ليست مواد غذائية أو حمية غذائية
، اعشاب طبية؛ غسوالت (لوشن) لألغراض الصيدالنية،لالستخدام الطبي وغذاء لألطفال
 كريمات الجسم، كريمات صيدالنية،األنسجة المشربة بالغسوالت (لوشن) الصيدالنية
. كريمات مرطبة لالستخدام الصيدالني،لالستخدام الصيدالني

BX : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
1816548 :رقم االدعاء
6565/56/61 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2020

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

أبفي بيوتيكنولوجي ال تي دي
برمودا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AbbVie Biotechnology Ltd
lpc oapN ty
: BERMUDA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Clarendon House, 2 Church Street,
Hamilton HM 11, Bermuda

كليريندون هاوس 6 ،تشارش ستريت ،هاميلتون اتش ام ،11
برمودا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166726

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات المناعة الذاتية.

الصنف

30/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172692
Class
5

Trademark

Goods/Services
pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune
diseases and disorders.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شيجيازهوانج ييلنج فارماسوتيكال كو ،.ال تي دي.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Shijiazhuang Yiling
Pharmaceutical Co., Ltd.

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألياف الحمية الغذائية؛ األدوية الصينية التقليدية؛ أدوية لعالج أمراض الجهاز التنفسي؛
مكمالت غذائية؛ األدوية لألغراض البشرية؛ الوسادات الطبية العطرية اروماثيرابي؛
المقويات [األدوية] ؛ المستحضرات الصيدالنية؛ غسول اليدين المضادة للبكتيريا؛ المطهرات
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء80875480 :
تاريخ االدعاء6565/58/16 :

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 238, Tianshan Street, Hi-Tech Area,
Shijiazhuang Hebei Province,050035
China.

 ,684تيانشان ستريت ،هاي-تيك ايريا ،شيجيازهوانج هيبي
بروفينس 505580 ،الصين.
قمصية للملكية الفكريةص.ب 604 11418 - 186560
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
166766

05/07/2020

Date of

5

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172672
Class
5

Goods/Services
Dietary fiber; Traditional Chinese medicines; Pharmaceuticals
;for treating respiratory diseases; Nutritional supplements
Medicines for human purposes; Aromatherapy pillows; Tonics
[medicines]; Pharmaceutical preparations; Antibacterial
handwashes; Disinfectants
Priority claim: Claim Country: CN
Claim No.: 45360845
Claim Date: 12/04/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

20/07/2020

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

مايوكارديا ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1555سـييرا بوينت باركواي ،بريسـبان ،كاليفورنيا ،28550
الواليات المتحدة األمريكية
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك) ص.ب - 6645
 61 11114شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
عمان
5
الصنف
166052

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

20/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
MyoKardia, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA
94005, USA
Applicant for
Correspondence

)Trimark Consulting Company (Trimark
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
172509
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for prevention and treatment of
cardiovascular diseases and disorders
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تاريخ ايداع الطلب :

20/07/2020

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

مايوكارديا ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1555سـييرا بوينت باركواي ،بريسـبان ،كاليفورنيا ،28550
الواليات المتحدة األمريكية
شركة العالمة الثالثية لالستشارات (ترايمارك ) ص.ب
 61 11114 - 6645شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي
صقرة  ،عمان
5
الصنف
166054

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

20/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
MyoKardia, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA
94005, USA
Applicant for
Correspondence

)Trimark Consulting Company (Trimark
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
172508
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for prevention and treatment of
cardiovascular diseases and disorders
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تاريخ ايداع الطلب :

20/07/2020

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

استرازينيكا يو كيه ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AstraZeneca UK Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Francis Crick Avenue Cambridge
Biomedical Campus, Cambridge, CB2
0AA, United Kingdom

 1فرانسيس كريك افينيو كامبريدج بيوميديكال كامبوس،
كامبريدج ،سي بي  5 6ايه ايه ،المملكة المتحدة
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166768

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات والمواد الصيدالنية ،تحديدا اللقاحات
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء514600045 :
تاريخ االدعاء6565/57/17 :

الصنف

20/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172624
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances, namely vaccines
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018255580
Claim Date: 16/06/2020
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Date of

22/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Himalaya Global Holdings
Ltd.
lpc oapN ty
: 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
172473
Class
5

Goods/Services
Personal Sanitizers, Disinfectants, disinfectant soaps, hand
sanitizers, sanitizing products.
Disclaimer: 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

.هيمااليا جلوبال هولدينغز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 جراند،1176 ب. ص، الجين افينيو184 ،هيمااليا هاوس
 جزر كايمان،1156- 1  كيه واي،كايمان
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
166868

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.المعقمات الشخصية والمطهرات والصابون المعقم ومعقمات األيدي ومنتجات التعقيم
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات:التنازل
.() إذا وردت بمعزل عن العالمةHands), (Pure(
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Date of

23/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
F. Hoffmann-La Roche AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grenzacherstrasse 124, CH 4070 Basel,
Switzerland

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

: تاريخ ايداع الطلب

الروش أيه جي- هوفمان. اف
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل8565  سي اتش،168 جرينزاشير شتراسيه

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172679
Class
5

23/07/2020

5

الصنف

166762

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات العيون
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

28/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بوش هيلث ايرالند ليمتد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Bausch Health Ireland
Limited
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, Ireland

،68  دبلن، سيتيويست بيزنيس كامبوس، ليك درايف8518
ايرلندا

Applicant for
Correspondence

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172665
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical preparations and substances for use in
dermatology and skin disorders, skin conditions and skin care;
pharmaceutical preparations and substances for the prevention
and treatment of skin care disorders, conditions, injuries,
illnesses and ailments; pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of dermatological
disorders and diseases and dermatitis; dermatological and skin
care pharmaceutical preparations and substances.

5

الصنف

166770

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة في طب الجلد واالضطرابات الجلدية والحاالت
الجلدية والعناية بالجلد؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية الالزمة للوقاية والعالج من
اضطرابات العناية بالبشرة والحاالت واإلصابات واألمراض والعلل؛ المستحضرات والمواد
الصيدالنية للوقاية وعالج االضطرابات واألمراض الجلدية والتهاب الجلد؛ المستحضرات
.والمواد الجلدية والصيدالنية للعناية بالبشرة
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Date of

29/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

IBN CINA DRUG STORES
Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman , P.O.Box: 840553, 11184

Goods/Services
Minerals food supplements, nutritional supplements, vitamin
preparations, dietetic foods adapted for medical use, dietetic
substance adapted for medical use.
The registration of this trademark should be in orange and white
colors according to the print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

مستودع ادويه ابن سيناء

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11148 ,485008:ب. ص، عمان

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172655
Class
5

29/07/2020

5

الصنف

166700

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المكمالت الغذائية من المعادن والمكمالت الغذائية ومستحضرات الفيتامينات وأغذية الحمية
.المعدّة لالستخدام الطبي ومواد الحمية الغذائية المعدّة لالستخدام الطبي
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البرتقالي واألبيض وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

29/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

IBN CINA DRUG STORES
Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman P.O.Box: 840553, 11184

Goods/Services
Minerals food supplements, nutritional supplements, vitamin
preparations, dietetic foods adapted for medical use, dietetic
substance adapted for medical use.
The registration of this trademark should be in yellow, light
blue, blue and white colors according to the print filed with the
application.

: تاريخ ايداع الطلب

مستودع ادويه ابن سيناء

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11148 , 485008 ب.عمان ص

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172696
Class
5

29/07/2020

5

الصنف

166727

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المكمالت الغذائية من المعادن والمكمالت الغذائية ومستحضرات الفيتامينات وأغذية الحمية
.المعدّة لالستخدام الطبي ومواد الحمية الغذائية المعدّة لالستخدام الطبي
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األصفر واألزرق الفاتح واألزرق واألبيض
.وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

96

Date of

29/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

IBN CINA DRUG STORES
Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 840553, 11184

Goods/Services
Minerals food supplements, nutritional supplements, vitamin
preparations, dietetic foods adapted for medical use, dietetic
substance adapted for medical use.
The registration of this trademark should be in light
purple, dark purple and white colors according to the
print filed with the application

: تاريخ ايداع الطلب

مستودع ادويه ابن سيناء

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11148 ,485008:ب. ص، عمان

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172703
Class
5

29/07/2020

5

الصنف

166658

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المكمالت الغذائية من المعادن والمكمالت الغذائية ومستحضرات الفيتامينات وأغذية الحمية
.المعدّة لالستخدام الطبي ومواد الحمية الغذائية المعدّة لالستخدام الطبي
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البنفسجي الفاتح والبنفسجي الغامق واألبيض
.وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

29/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

IBN CINA DRUG STORES
Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman , P.O.Box: 840553, 11184

Goods/Services
Minerals food supplements, nutritional supplements, vitamin
preparations, dietetic foods adapted for medical use, dietetic
substance adapted for medical use.
Special condition: The registration of this trademark should be
in black, red, yellow, orange and white colors according to the
print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

مستودع ادويه ابن سيناء

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11148 ,485008:ب. ص، عمان

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172701
Class
5

29/07/2020

5

الصنف

166651

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المكمالت الغذائية من المعادن والمكمالت الغذائية ومستحضرات الفيتامينات وأغذية الحمية
.المعدّة لالستخدام الطبي ومواد الحمية الغذائية المعدّة لالستخدام الطبي
 ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األسود واألحمر واألصفر:اشتراطات خاصة
.والبرتقالي واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

29/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
The Clorox Company
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1221 Broadway, Oakland, California
94612, USA

Goods/Services
Hygienic or disinfectant preparations; disinfectants; general
purpose germicide, all-purpose disinfectants for hard surfaces;
wipes impregnated with sanitizing and disinfecting
preparations; disposable wipes impregnated with disinfecting
chemicals or compounds therefor for use in industrial,
commercial or household areas; deodorizers and odor removing
and elimination preparations including sprays

: تاريخ ايداع الطلب

ذي كلوروكس كومباني
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،28716  كاليفورنيا، اوكالند، برودواى1661
المتحدة االميركية
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172702
Class
5

29/07/2020

5

الصنف

166656

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صحية أو مطهرة؛ المطهرات؛ مبيدات الجراثيم لالستخدامات العا ّمة ومطهرات
لجميع األغراض لألسطح الصلبة؛ مناديل مشربة بمستحضرات التطهير والتعقيم؛ مناديل
لالستعمال مرة واحدة مشربة بمواد كيميائية أو مركبات معقمة لالستخدام في مجاالت
الصناعة والمجاالت التجارية أو المنزلية؛ مزيالت الرائحة الكريهة ومستحضرات إزالة
الروائح ا لكريهة والتخلص منها بما في ذلك البخاخات
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Novartis AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4002 Basel, Switzerland

: تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل8556

- 880 ب. األردن ذ م مص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11461

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
172666
Class
5

26/08/2020

5

Goods/Services
Anti-infectives; anti-inflammatories; antibacterial pharmaceuticals;
antibiotics; antifungal preparations; antivirals; cardiovascular
pharmaceuticals; dermatological pharmaceutical preparations;
inhaled pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of respiratory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations acting on the central nervous system; pharmaceutical
preparations and substances for the prevention and treatment of
gastro-intestinal diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of diseases and disorders of the
autoimmune system, the metabolic system, the endocrine system,
the musculo-skeletal system and the genitourinary system;
pharmaceutical preparations for use in hematology and in tissue and
organ transplantation; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of eye diseases and conditions;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
heart rhythm disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of immune system related diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of kidney diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of diabetes; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of hypertension; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of skin disorders;
pharmaceutical preparations for use in dermatology; pharmaceutical
preparations for use in urology; pharmaceutical preparations for
ophthalmological use; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of cancer and tumors; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of allergies;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
bone diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of respiratory diseases and asthma.
Special condition: Claiming Colors Blue, orange, yellow as per the
specimen filed at the Trademark Office

الصنف

166777

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مضادات العدوى؛ مضادات االلتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية المضادة للبكتيريا؛
المضادات الحيوية؛ المستحضرات المضادة للفطريات؛ مضادات الفيروسات؛
المستحضرات الصيدالنية الخاصة بالقلب واألوعية الدموية؛ المستحضرات الصيدالنية
الخاصة بالجلد؛ المستحضرات الصيدالنية المستنشقة للوقاية والعالج من أمراض
واضطرابات الجهاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية التي تعمل على الجهاز العصبي
المركزي؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجهاز
الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات نظام
المناعة الذاتية وجهاز األيض وجهاز الغدد الصماء والجهاز العضلي الهيكلي والجهاز
البولي التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في أمراض الدم وزرع األنسجة
واألعضاء؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض وحاالت العيون؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات ضربات القلب؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات المتعلقة بالجهاز المناعي؛
المستحضرات الصيدالنية ل لوقاية والعالج من أمراض الكلى؛ المستحضرات الصيدالنية
للوقاية والعالج من مرض السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
ارتفاع ضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االضطرابات الجلدية؛
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في األمراض الجلدية؛ المستحضرات الصيدالنية
لالستخدام في المسالك البولية؛ المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في طب العيون؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من السرطان واألورام؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من الحساسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج
من أمراض ال عظام؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجهاز
.التنفسي والربو

 العالمة محددة بااللوان األزرق و البرتقالي و األصفر كما في:اشتراطات خاصة
النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

03/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

MS PHARMA VENTURESH
HOLDING WLI
lpc oapN ty
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bahrin- Financial Harbour- West Tower ,
Level 22, Office 22, Building No. 1459,
Road 4626, Block 346, Area No.
6/Manama/Sea Front, P.O.Box: 20705, 6
Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 amman/7th ciricle Correspondence
zahran building
Trademark
172418
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal product used for improve the
symptoms of a certain blood flow problem in the legs

03/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.او اس فارما فينشرز القابضة ذ

:اسم طالب التسجيل

بحرين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

6682 م66البرج الغربي ط-  ميناء المنامه التجارية-البحرين
7 ,65650:ب. ص، 8767  شارع1802 مبنى
الدوار/ عمان11120 - 16017 ب.المحامي عاكف الداودص
السابع بناية زهران بالزا
5
الصنف
166814

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضر صيدالني يستخدم لتحسين اعراض مشاكل تدفق الدم بالقدمين
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Date of

26/10/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Pella Pharmaceuticals
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid alhassan industrial city soum street,
P.O.Box: 77, 21467
Applicant for
P.O.Box 77 -21467 Irbid alhassan
Correspondence
industrial city soum street
Trademark
172419
Class
5

Goods/Services
Pharmaceuticals & Medicines (divoderma ointment)

26/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بيال للصناعات الدوائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 مدينه الحسن الصناعية شارع61876 ,66:ب. ص، اربد
سوم
 مدينه الحسن الصناعية شارع61876 ,66:ب. ص، اربد
سوم
5
الصنف
166812

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
)المستحضرات الصيدلية واالدوية (عالج صدفية اليدين
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Date of

26/10/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Pella Pharmaceuticals
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid alhassan industrial city soum street,
P.O.Box: 77, 21467
Applicant for
P.O.Box 77 -21467 Irbid alhassan
Correspondence
industrial city soum street
Trademark
172420
Class
5

Goods/Services
pharmaceuticals & Medicines (xiderma gel)

26/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بيال للصناعات الدوائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 مدينه الحسن الصناعية شارع61876 ,66:ب. ص، اربد
سوم
 مدينه الحسن الصناعية شارع61876 ,66:ب. ص، اربد
سوم
5
الصنف
166865

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
)المستحضرات الصيدلية واالدوية (عالج صدفية الرأس
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Date of

26/10/2020

lppA eaaN tpac:

اعالن الجريدة الرسمية

Pella Pharmaceuticals
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid alhassan industrial city soum street,
P.O.Box: 77, 21467
Applicant for
P.O.Box 77 -21467 Irbid alhassan
Correspondence
industrial city soum street
Trademark
172421
Class
5

Goods/Services
pharmaceuticals & Medicines (oura cream)

26/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بيال للصناعات الدوائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 مدينه الحسن الصناعية شارع61876 ,66:ب. ص، اربد
سوم
 مدينه الحسن الصناعية شارع61876 ,66:ب. ص، اربد
سوم
5
الصنف
166861

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
)المستحضرات الصيدلية واالدوية (عالج صدفية الجسم
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Date of

15/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Pella Pharmaceuticals
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid alhassan industrial city soum street,
P.O.Box: 77, 21467
Applicant for
P.O.Box 77 -21467 Irbid alhassan
Correspondence
industrial city soum street
Trademark
172516
Class
5

Goods/Services
Dermatological drugs and products

15/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بيال للصناعات الدوائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,66:ب. ص،  شارع سوم/ مدينة الحسن الصناعية/اربد
61876

5

,66:ب. ص،  شارع سوم/ مدينة الحسن الصناعية/اربد
61876
الصنف
166017

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أدوية ومستحضرات جلدية
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تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2020

اسم طالب التسجيل:

رامي عبدالرؤوف محمد المالح

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

األردن – اربد – منطقة الجامعة – بجانب قصر اليرموك الذهبي
 ،ص.ب11126 ,261155:
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،158شارع مكة ،ص .ب
 261155عمان  11126االردن
166086

30/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البراغي والمسامير ،غاالت األبواب والمقابض ،مفصالت األبواب ،مفصالت الخزائن والسكك
(السحابات).

& Rami AlMallah Import
Export Est.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Jordan - Irbid - University District- Next to
Al Yarmouk AlThahabi Palace, P.O.Box:
921100, 11192
Applicant for
Correspondence

6

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
172532
Class
6

Trademark

Goods/Services
Bolts and screws; Doors locks and knobs; Door hinges; Cabinet
and rail hinges (fasteners).
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Date of

27/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL Madinah Company for
Engineering Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Bayader wadi aliseer –industry
signals, P.O.Box: 141399, 11814
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172397
Class
6

Goods/Services
aluminums, armour-plating of metal, armor-plating of metal,
armoured doors of metal, armored doors of metal beams of
metal, girders of metal, bindings of metal, brackets of metal for
furniture, branching pipes of metal, bright steel bars, building
panels of metal, casement windows of metal, ceilings of metal
,chains of metal, clips of metal for cables and pipes, doors
knockers of metal, doors handles of metal, doors panels of
metal, doors frames of metal , doors casings of metal, doors of
metal, duckboards of metal, ducts of metal for central heating
installations, ducts and pipes of metal for central heating
installations, pipes of metal for central heating installations,
ducts of metal for ventilating and air-conditioning installations,
fences of metal, ferrules of metal, fittings of metal for windows
,fittings of metal for building, furniture casters of metal , gates
of metal, handling pallets of metal, hinges of metal, iron slabs,
laths of metal, steel tubes, steel pipes, stops of metal, street
gutters of metal, tanks of metal, reservoirs of metal, tubes of
metal ,pipes of metal, turntables,

27/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المدينة للصناعات الهندسية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

- 181822 ب.اشارات الصناعة ص- بيادر وادي السير
11418

6

 الطابق-شارع مكة170 - عمان11208 - 8444 ب.ص
الثاني
الصنف
166826

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عوارض، محامل معدنية، أبواب معدنية مدرعة،  ألواح معدنية مدرعة، ألمنيوم
 قضبان فوالذية،  مواسير متفرعة معدنية،دعامات معدنية لألثاث، أربطة معدنية،معدنية
 مشابك،  سالسل معدنية، أسقف معدنية، نوافذ إطارية معدنية،  ألواح بناء معدنية، ناصعة
ألواح إطارية، مقابض معدنية لألبواب،  مطارق معدنية لألبواب، معدنية للكبالت والمواسير
 قنوات معدنية،أرضيات من ألواح معدنية، أبواب معدنية،أطر معدنية لألبواب،معدنية لألبواب
 قنوات معدنية لمنشآت، مواسير معدنية لمنشآت التدفئة المركزية،لمنشآت التدفئة المركزية
 تجهيزات معدنية، تجهيزات معدنية للنوافذ، حلقات معدنية،سياجات معدنية،التهوية والتكييف
 ألواح،مفصالت معدنية،منصات تحميل معدنية،بوابات معدنية،دواليب معدنية لألثاث،للمباني
 مجاري تصريف، حواجز معدنية، مواسير فوالذية،  أنابيب فوالذية،صفائح معدنية،حديدة
، مواسير معدنية، أنابيب معدنية، خزانات معدنية،معدنية فوالذية
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تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2020

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

كابمان ايه بي
سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Kapman AB
lpc oapN ty
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Fiskaregatan 1 531 30 LIDK?PING Sweden

فيسكاريجاتان  85 081 1ليدشوبينج السويد

سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166712

29/04/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

7

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اآلالت وعدد اآلالت التي تتضمن مسدسات الهواء وأدوات الهواء بما في ذلك الرشاشات
للدهان والمثاقب وأدوات تثبيت المسامير والسقاطات وأدوات القطع وأدوات الطحن والمطارق
الهوائية ومسدسات وخراطيم النفخ والمناشير الحزامية وشفرات المناشير الدائرية ومقابس
المقاومة ومشدات التأثير وأنصال مناشير التخريم والرافعات العاملة بالطاقة والمقابس
الهوائية والكهربائية والمطاحن الهوائية والسقاطات الهوائية وآالت الصقل الهوائية ومفكات
البراغي الهوائية؛ اآلالت وعدد اآلالت وتحديدا :المثاقب الكهربائية ومناشير الثقب الك هربائية
وشفرات المناشير الكهربائية واألدوات الكهربائية التي في طبيعة رؤوس دوارة وشفرات
المنشار الترددية للمناشير الكهربائية والمناشير الترددية والرؤوس الدوارة وآالت نفخ
اإلطارات (تجهيزات المرآب) وآالت تثبيت اإلطارات وآالت كبس اإلطارات وآالت إزالة
اإلطارات وآالت تشذيب اإلطارات والرافعات العاملة بالطاقة وآالت و معدات الرفع؛ باإلضافة
إلى صناديق األدوات المصممة خصيصًا للبضائع المذكورة أعاله.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172619
Class
7

Trademark

Goods/Services
Machines and machine tools, including, air pistols, air tools
including spray guns for paint, drills, riveters, ratchets, cut off
tools, grinders, air hammers, blow guns and hoses, band saws,
circular saw blades, impact sockets, impact wrenches, jigsaw
blades, machine powered jacks, pneumatic and electric
secateurs, pneumatic grinders, pneumatic ratchets, pneumatic
sanders, pneumatic screwdrivers; machines and machine tools,
namely, power drills, power hole saws, power saw blades,
power tools in the nature of rotary burrs, reciprocating saw
blades for power saws, reciprocating saws, rotary burrs, tyre
inflating machines (garage installations), tyre mounting
machines, tyre pressing machines, tyre removers (machines),
tyre trimming machines, Power operated jacks, lifting machines
and apparatus; as well as tool boxes specially designed for the
abovementioned goods.
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تاريخ ايداع الطلب :

19/07/2020

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

دلتا إلكترونيكس ،انك.
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Delta Electronics,Lnc
lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 186 Ruey Kuang Road, Neihu ,Taipei
city,Taiwan 11491, R.O.C,

 147روي كوانج رود،نيهو ،تايبية سيتي تايوان
،11821جمهورية الصين الشعبية
 المدينة/الشارع  604شارع الملك عبدهللا الثاني عمان-االردن
الصنف
166778

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الروبوتات الصناعية؛ طابعات ثالثية األبعاد؛ أجهزة تشغيل المصاعد؛ آالت النفخ؛
تربينات مدارة بالرياح؛ ضاغطات للهواء؛ االت قطع وصب المعادن المنصهرة في
القوالب؛ االت لمعالجة البالستيك؛ االت اللحام الكهربائية؛ آالت تصنيع االدوات
المعدنية؛ المحركات الكهربائية بخالف التي للمركبات البرية.

19/07/2020

Date of

7

Applicant for
- city/street 258King Abdallah ll street
Correspondence
Amman-Jordan
Trademark
172663
Class
7

Goods/Services
;industrial robots; 3D _ printers; elevator operating apparatus
blowing machines; wind turbines; air- compressors; die-cutting
and tapping machines; machines for processing plastics; electric
welding machines; metalworking machines; electric motors other
than for land vehicles.
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Date of

27/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL Madinah Company for
Engineering Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Bayader wadi aliseer –industry
signals P.O.Box: 141399, 11814
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172398
Class
7

Goods/Services
Aerated beverages making machines, Air suction machines,
Beaters, electric, Beating machines, Beverage preparation
machines, electromechanical, Blenders, electric, for household
purposes, Bottle filling machines, Bread cutting machines,
Cleaning (Machines and apparatus) for -)electric, Coffee
grinders, other than hand-operated, Crushing machines, Cutting
machines, Dairy machines, Disintegrators ,Dividing machines,
Drainage machines, Drilling machines, Dyeing machines, filling
machines, filtering machines, finishing machines, fleshing
machines, food preparation machines ,grating machines for
vegetables, grinding machines, hemming machines, holding
devices for machine tools, ironing machines, kitchen machines ,
kneading machines, knitting machines, lifting machines, milling
machines, mixing machines, packaging machines, packing
machines, sifting machines, sizing machines ,washing
apparatus..

27/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المدينة للصناعات الهندسية

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

- 181822 ب.اشارات الصناعة ص- بيادر وادي السير
11418
 الطابق الثاني- شارع مكة170 - عمان11208 - 8444 ب.ص
7

الصنف

166824

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 آالت،آالت خفق، خفاقات كهربائية،ء آالت شفط الهواء،آالت تصنيع المشروبات الغازية
 آالت تعبئة، خالطات كهربائية لألغراض المنزلية،كهروم يكانيكية لتحضير المشروبات
مطاحن قهوة ماعدا التي تدار،آالت وأجهزة تنظيف كهربائية، آالت تقطيع الخبز، القوارير
، آالت تصريف، آالت تقسيم، أجهزة سحق، آالت تصنيع االلبان،آالت قطع، آالت جرش،باليد
 آالت،  آالت كشط،  آالت صقل، آالت ترشيح، آالت تعبئة،  آالت صباغة، آالت حفر
 آالت ثني أو، آالت طحن، آالت بشر أو خرط الخضراوات، إلكتروميكانيكية لنحضير الطعام
 آالت حياكة،  آالت عجن، آالت المطبخ الكهربائية، آالت كي،  أجهزة تثبيت العدد اآللية، طي
 آالت معايرة، آالت تنخيل،  آالت تغلليف، آالت تعبئة،  آالت خلط،  آالت طحن،  أجهزة رفع،
. أجهزة غسيل،

110

تاريخ ايداع الطلب :

16/07/2020

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

بوغاتي انترناشونال اس .ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Bugatti International S.A.
lpc oapN ty
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 412F route d’Esch, 1030 Luxembourg,
Luxembourg

 816اف روت ديش 1585 ،لوكسيمبورغ ،لوكسيمبورغ

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166650

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدد واألدوات اليدوية العاملة باليد؛ أدوات القطع الفضية للمائدة؛ األسلحة البيضاء باستثناء
األسلحة النارية؛ أدوات الحالقة؛ ماكينات الحالقة الكهربائية أو غير الكهربائية؛ شفرات
ماكينات الحالقة ومشاحذ جلدية لألمواس وعلب شفرات الحالقة وأمواس الحالقة وموزعات
شفرات الحالقة وعبوات تحتوي على شفرات الحالقة والحافظات لشفرات الحالقة والعبوات
المعدّة لشفرات الحالقة
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان األحمر واألسود واألبيض والفضي وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب

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
172705
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
The registration of this trademark should be in red, black, white
and silver according to the print filed with the application
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تاريخ ايداع الطلب :

16/07/2020

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

بوغاتي انترناشونال اس .ايه.
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Bugatti International S.A.
lpc oapN ty
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 412F route d’Esch, 1030 Luxembourg,
Luxembourg

 816اف روت ديش 1585 ،لوكسيمبورغ ،لوكسيمبورغ

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166652

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدد واألدوات اليدوية العاملة باليد؛ أدوات القطع الفضية للمائدة؛ األسلحة البيضاء باستثناء
األسلحة النارية؛ أدوات الحالقة؛ ماكينات الحالقة الكهربائية أو غير الكهربائية؛ شفرات
ماكينات الحالقة ومشاحذ جلدية لألمواس وعلب شفرات الحالقة وأمواس الحالقة وموزعات
شفرات الحالقة وعبوات تحتوي على شفرات الحالقة والحافظات لشفرات الحالقة والعبوات
المعدّة 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
172709
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 :

29/07/2020

اسم طالب التسجيل:

جينهوا قياو ماشينيري كو ،.ال تي دي.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/07/2020
Jinhua Qiyao Machinery
Co. LTD

Date of

eaaN tpac lppA:

رووم  051يونت  06 0الكي رود سوكسي تاون يوو سيتي
زهيجيانج بروفينس الصين

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 501 Unit 5 52 Lucky Road Suxi
Town Yiwu City Zhejiang Province China

نادر جميل قمصية ص.ب  604 11418 - 186560شارع
الملك عبدهللا الثاني ،عمان

Applicant for
Correspondence

166866

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عدد يدوية تدار باليد والمعن ي بها مفاتيح ربط [عدد يدوية] ،مناشير المنحنيات؛ معدات
زراعية تدار باليد والمعني بها مناجل مجارف [عدد يدوية]؛ عدد الحدائق والمعني بها
مقلمات األشجار؛ فتاحات غير كهربائية للعلب؛ أسلحة بيضاء بخالف األسلحة النارية؛ أدوات
المائدة [سكاكين وشوك ومالعق]؛ مالزم؛ عد د سحج [سنفرة] [عدد يدوية]؛ مبرشمات [عدد
يدوية]؛ سكاكين الصيد او الهواية [مشارط]

8

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172477
Class
8

Trademark

Goods/Services
Hand tools, hand-operated, namely Spanners [hand tools], Jigsaws; Agricultural implements, hand-operated, namely Sickles,
Spades [hand tools]; Garden tools, hand-operated namely Tree
pruners; Can openers, non-electric; Side arms, other than
firearms; Tableware [knives, forks and spoons]; Vices; Abrading
instruments [hand instruments]; Riveters [hand tools]; Hobby
]knives [scalpels
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تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2020

اسم طالب التسجيل:

ميرا انترناشونال ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

هونغ كونغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

MEERA INTERNATIONAL
LIMITED
lpc oapN ty
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 301, Kam On Building, 176A
Queen’s Road Central, Central, Hong
Kong

روم  ،851كام اون بلدنج167 ،ايه كوينز رود سنترال،
سنترال ،هونج كونج
نادر جميل قمصية ص.ب  604 11418 - 186560شارع
الملك عبدهللا الثاني ،عمان
166668

12/08/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقصات شعر اللحى؛ مالقط لتجعيد الشعر؛ مالقط إلزالة الشعر؛ مكاوي شعر؛ أدوات يدوية
غير كهربائية لتجعيد الشعر؛ ماكينات حالقة كهربائية أو غير كهربائية؛ ملمعات األظافر
الكهربائية وغ ير الكهربائية؛ مقصات شعر لإلستعمال الشخصي [كهربائية وغير كهربائية]؛
أدوات كهربائية وغير كهربائية إلزالة الشعر؛ أطقم كهربائية للعناية بأظافر اليدين؛ أدوات
تجعيد الرموش؛ مكاوي ثني؛ مكاوي؛ مشراحات الخضار؛ سكاكين؛ سكاكين للفرم [عدد
يدوية]

Applicant for
Correspondence

8

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172723
Class
8

Trademark

Goods/Services
;Beard clippers; Curling tongs; Hair-removing tweezers
Crimping irons; Hair curling (Hand implements for -); Razors,
;electric or non-electric; Nail polishers, electric and non-electric
;Hair clippers for personal use, electric and non-electric
Depilation appliances, electric and non-electric; Manicure sets,
; )electric; Eyelash curlers; Goffering irons; Irons (Flat -
]Vegetable slicers; Knives; Mincing knives [hand tools
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Date of

18/12/2018

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Dazzle and Shine LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3597 E. Monarch Sky Lane, Suite F-240,
Meridian, Idaho 83646, United States of
America,

: تاريخ ايداع الطلب

دازل اند شاين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

، ميريديان،685 -  مونارك سكاي الين جناح اف. إي8026
،  الواليات المتحدة االمريكية، 48787 ايداهو
 بناية رقم11121 - 215045 ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 4
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172369
Class
9

18/12/2018

9

Goods/Services
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs,
DVDs and other digital recording media; data processing equipment;
computers; information technology and audiovisual equipment;
alarms; audio and video players; cameras; digital audio players;
digital media streaming devices; digital video players; media
players; radios; set top boxes; stereo systems, home theater
systems, and home entertainment systems; antenna boosters;
televisions; television apparatus; television decoders; television
receivers; television recorders; television transmitters; video
streaming devices; projection apparatus; remote controls; remote
controllers; universal remotes controls; telecommunications
apparatus and instruments; intercommunication apparatus; video
telephones; stand-alone voice controlled information devices; voice
and data transmitters and receivers; voice controlled speakers;
voice recording and voice recognition apparatus; wireless
communication devices for voice, data, or image transmission; 3D
spectacles; chargers; wires, cables, adapters, plug-in connectors,
electrical power connectors and docking stations; memory cards
and memory card readers; speakers; microphones; headsets;
earphones; cases, covers, and stands for portable electronic
devices and computers; recorded content; media content;
audiovisual recordings featuring entertainment programs;
downloadable audiovisual and multimedia content featuring fiction
and non-fiction stories on a variety of topics provided via a videoon-demand service; downloadable audio files, multimedia files, text
files, written documents, audio material, video material featuring
fiction and non-fiction content on a variety of topics; downloadable
audio and video recordings featuring fiction and non-fiction stories
on a variety of topics; downloadable motion pictures and television
shows featuring fiction and non-fiction stories on a variety of t
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 075617
Claim Date: 09/08/2018

الصنف

166872

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 حامالت البيانات المغناطيسية،أجهزة لتسجيل أو نقل أو استنساخ الصوت أو الصور
 أقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وغيرها من وسائط التسجيل،وأقراص التسجيل
 تكنولوجيا المعلومات والمعدات، الحواسيب، معدات معالجة البيانات،الرقمية
،) اآلت التصوير (الكاميرات، مشغالت الصوت والفيديو، أجهزة ا إلنذار،السمعبصرية
، مشغالت الفيديو الرقمية، أجهزة تد ّفق الوسائط الرقميّة،مشغالت الصوت الرقمية
 أنظمة الستيريو وأنظمة، أجهزة االستقبال وتوزيع الشحنة، الراديو،مشغالت الوسائط
، التلفزيون، معززات قوة األسالك الهوائية،المسرح المنزلي وأنظمة الترفيه المنزلي
 مسجالت، أجهزة إستقبال التلفزيون، أجهزة فك تشفير التلفزيون،أجهزة التلفزيون
، أجهزة شاشات العرض، أجهزة تدفّق الفيديو، أجهزة إرسال التلفزيون،التلفزيون
 أجهزة واآلت خدمات، أجهزة التحكم عن بعد العالمية، وحدات التحكم،أجهزة التحكّم
، الهواتف المزودة بخدمات الفيديو، أجهزة االتصاالت الداخليّة،االتصاالت عن بعد
 أجهزة إرسال وإستقبال،أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت
 أجهزة التسجيل، مكبرات الصوت تعمل عبر التحكم بالصوت،الصوت والبيانات
، أجهزة االتصاالت الالسلكية الرسال الصوت والبيانات والصور،والتعرف الصوتي
والمحوالت وقابسة الموصالت
 األسالك والكابالت، الشواحن،النظارات الثالثية األبعاد
ّ
، مكبرات الصوت، بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة،وقواعد الشحن
 الحافظات واألغطية والقواعد ل الجهزة، سماعات األذن، السماعات،الميكروفونات
 التسجيالت، محتوى الوسائط، المحتوى المسجل،اإللكترونية المحمولة والحواسيب
 المحتويات السمعبصريّة والمحتويات متعددة،السمعبصرية التي تتضمن برامج الترفيه
الوسائط القابلة للتنزيل متضمنة القصص الخياليّة والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة
 ملفات سمعيّة وملفات متعددة الوسائط،وتتوفر من خالل خدمات الفيديو تحت الطلب
وملفات النصوص والوثائق المكتوبة والمواد السمعيّة ومواد الفيديو القابلة للتنزيل
 تسجيالت الصوت،والمتضمنة المحتويات الواقعيّة والخيالية المتعلّقة بمواضيع متعددة
والفيديبو القابلة للتنزيل والمتضمنة القصص الخيالية والواقعية المتعلّقة بمواضيع
 األفالم السينمائيّة وعروض التلفزيون القابلة للتنزيل متضمنة القصص،متعددة
، الملفات الموسيقية القابلة للتنزيل،الخياليّة والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة
 برام،البرامج

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
560716 :رقم االدعاء
6514/54/52 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

12/09/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة سانشي لألدوات الكهربائية المحدودة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سودان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Sanchi for Electrical
Appliances Co., Ltd.

شارع الحرية ،تقاطع البلدية ،بناية سال سابقا ،الخرطوم،
السودان ،
سماس للملكية الفكريةص.ب  11121 - 215045بناية رقم
 ، 4بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
هليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
166875

12/09/2019

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة إنذار صوتية ،محوالت كهربائية ،أجراس إنذار كهربائية ،أجهزة إنذار،
بطاريات أنود /بطاريات ذات جهد عالي ،أجهزة إنذار ضد السرقة ،أجهزة تعليم
سمعية وبصرية ،أجهزة وزن ،أجهزة تعليم سمعية وبصرية ،أجهزة وزن ،بطاريات
كهربائية للمركبات/مراكم كهربائية للمركبات ،بطاريات لإلضاءة ،بطاريات
كهربائية ،كبالت كهربائية ،آالت حاسبة ،آالت تسجيل النقد ،مفاتيح خاليا [كهرباء]
 /مخفضات [كهربائية] ،أدوات إقفال الدارات الكهربائية ،مفاتيح قطع الدارات
الك هربائية ،كبالت متحدة المحور ،ملفات كهربائية ،آليات لألجهزة التي تعمل بقطع
النقد ،مج ّمعات كهربائية ،أجهزة كهربائية لِتبديل التيار الكهربائي ،مب ّدِالت التيار
الكهربائي،برامج كمبيوتر مسجلة ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر
[برمجيات قابلة للتنزيل] ،أجزاء الكمبيوتر ،أجهزة كمبيوتر ،موصالت كهربائية،
وصالت للخطوط الكهربائية ،وصالت [كهربائية] ،مالمسات كهربائية ،لوحات تحكم
محوالت كهربائية ،أسالك نحاس معزولة ،هواتف السلكية ،قارنات
[كهربائية]،
ّ
مقومات التيار الك هربائي،
كهربائية /وصالت كهربائية ،أغطية للمخارج الكهربائيةّ ،
أجهزة معالجة البيانات ،كواشف ،إطارات صور رقمية ،أنابيب تفريغ كهربائية ما
عدا المستخدمة لإلضاءة ،صناديق توزيع [كهربائية] ،لوحات توزيع [كهربائية]،
وحدات توزيع [كهربائية] ،أجراس كهربائية لألبواب ،أنابيب [كهربائية] ،مواسير
أسالك كهربائية ،مواد مصادر الكهرباء الرئيسية [أسالك وكبالت] ،أجهزة
إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات ،بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع،
لوحات إعالنات إلكترونية ،أجهزة كمبيوتر ،مكثفات ،موصالت كهربائية ،وصالت
محوالت
للخطوط الكهربائية ،وصالت [كهربائية] ،لوحات تحكم [كهربائية]،
ّ
كهربا ئية ،أسالك نحاس معزولة ،هواتف السلكية ،عدادات  /أجهزة قياس ،أغطية
مقومات التيار الكهربائي ،مصابيح
للمخارج الكهربائية ،أغطية للهواتف الذكيةّ ،
للغرف المظلمة [للتصوير الفوتوغرافي] ،أنظمة الكترونية للتحكم بالوصول ألبواب
متشابكة ،سبّورات بيضاء تفاعلية إلكترونية  ،سالسل مفاتيح إلكترونية بوصفها
أجهزة تحكم عن بعد ،بطاقات الدخول االلكترونيةُ ،معادِالت [أجهزة صوتية]،
أجهزة إطفاء الحريق ،مصابيح و ّماضة [للتصوير الفوتوغرافي] ،خيوط تمييز
لألسالك الكهربائية ،أغلفة تمييز لألسالك الكهربائية ،أجهزة كهربائية لإلشعال عن
بعد ،دا رات متكاملة ،أقفال كهربائية ،صناديق توصيل [كهربائية]ُ ،جلَبْ توصيل
للكبالت الكهربائية ،أجهزة ومعدات إنقاذ ،كوابح إضاءة ،وسائط تخزين بيانات
مشفرات مغناطيسية ،أجهزة قياس ،أدوات قياس كهربائية ،أدوات
مغناطيسية،
ِّ
قياس ،بطاقات ذاكرة ألجهزة ألعاب الفيديو ،أجهزة مراقبة كهربائية ،شاشات
عرض [أجزاء كمبيوتر] ،برامج مراقبة [برامج كمبيوتر] ،أجهزة وأدوات مالحية،

9

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: SUDAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hureya Street, Municipality
Intersection, Old Sala Bldg., Khartoum,
Sudan
Applicant for
SMAS Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
Trademark
172460
Class
9

Goods/Services
acoustic alarms / sound alarms, electrical adapters, alarm bells,
electric, alarms, anode batteries / high tension batteries, anti-theft
warning apparatus, audiovisual teaching apparatus, balancing
apparatus, audiovisual teaching apparatus, balancing apparatus,
batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles,
batteries for lighting, batteries, electric, cables, electric, calculating
machines, cash registers, cell switches [electricity] / reducers
[electricity], circuit closers, circuit breakers, coaxial cables, coils,
electric, mechanisms for coin-operated apparatus, collectors, electric,
electric apparatus for commutation, commutators, computer
programmes [programs], recorded, computer peripheral devices,
computer programs [downloadable software], computer hardware,
computers, conductors, electric, connections for electric lines,
connectors [electricity], contacts, electric, control panels [electricity],
converters, electric, copper wire, insulated, cordless telephones,
couplings, electric / connections, electric, covers for electric outlets,
current rectifiers, data processing apparatus, detectors, digital photo
frames, discharge tubes, electric, other than for lighting, distribution
boxes [electricity], distribution boards [electricity], distribution
consoles [electricity], electric door bells, ducts [electricity], electricity
conduits, materials for electricity mains [wires, cables], electrodynamic apparatus for the remote control of signals, electronic tags
for goods, electronic notice boards, computers, condensers
[capacitors], conductors, electric, connections for electric lines,
connectors [electricity], control panels [electricity], converters,
electric, copper wire, insulated, cordless telephones, counters /
meters, covers for electric outlets, covers for smartphones, current
rectifiers, darkroom lamps [photography], electronic access control
systems for interlocking doors, electronic interactive whiteboards,
electronic key fobs being remote control apparatus, encoded key
cards, equalizers [audio apparatus], fire extinguishing apparatus,
flash-bulbs [photography], identification threads for electric wires,

116

identification sheaths for electric wires, igniting apparatus, electric, for
igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition, integrated
circuits, locks, electric, junction boxes [electricity], junction sleeves for
electric cables, life saving apparatus and equipment, lighting ballasts,
magnetic data media, magnetic encoders, measuring apparatus,
measuring devices, electric, measuring instruments, memory cards for
video game machines, monitoring apparatus, electric, monitors
[computer hardware], monitors [computer programs], nautical
apparatus and instruments, navigational instruments, peepholes
[magnifying lenses] for doors, plates for batteries, pocket calculators,
printers for use with computers, processors [central processing units]
/ central processing units [processors], projection screens, push
buttons for bells, radiotelephony sets, regulating apparatus, electric,
relays, electric, electric installations for the remote control of industrial
operations, remote control apparatus*, resistances, electric,
respirators for filtering air, road signs, luminous or mechanical,
satellite navigational apparatus, semi-conductors, sheaths for electric
cables, signal bells, signal lanterns, signals, luminous or mechanical,
mechanical signs, signs, luminous, sockets, plugs and other contacts
[electric connections], solar batteries, solar panels for the production
of electricity, sound transmitting apparatus, sound recording
apparatus, sound reproduction apparatus, stage lighting regulators,
starter cables for motors, switchboards, switchboxes [electricity],
switches, electric, taximeters, telephone wires, telerupters, terminals
[electricity], theft prevention installations, electric, time switches,
automatic, transformers [electricity], transistors [electronic],
transmitters [telecommunication], transmitting sets
[telecommunication], transponders, video baby monitors, videotapes,
viewfinders, photographic, wire connectors [electricity], wires, electric

 حاسبات، صفائح للبطاريات، ثقوب مراقبة [عدسات مكبرة] لألبواب،أدوات مالحية
/] معالجات [وحدات معالجة مركزية، طابعات تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر،جيب
، أزرار كبّاسة لألجراس، شاشات عرض،]وحدات معالجة مركزية [معالجات
 منشآت كهربائية للتحكم، ُرحـِّالت كهربائية، أجهزة تنظيم كهربائية،هواتف السلكية
 أجهزة، مقاومات كهربائية، أجهزة تحكم عن بعد،عن بعد بالعمليات الصناعية
 أجهزة مالحية لألقمار، إشارات ضوئية أو آلية للطرق،تنفس لترشيح الهواء
 فوانيس، أجراس إشارة، أغلفة للكبالت الكهربائية، شبه موصالت،الصناعية
 قوابس ومآخذ، إشارات ضوئية، إشارات آلية، إشارات مضيئة أو آلية،إشارة
 ألواح شمسية إلنتاج، بطاريات شمسية،]وأدوات توصيل أخرى [وصالت كهربائية
، أجهزة نسخ الصوت، أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة نقل الصوت،الكهرباء
، لوحات مفاتيح كهربائية، كبالت تشغيل للمحركات،منظمات إضاءة المسرح
 أسالك، عدادات سيارات األجرة، مفاتيح كهربائية،]صناديق مفاتيح [كهربائية
 أجهزة،] طرفيات توصيل [كهربائية، قواطع للتيار الكهربائي عن بُعد،هواتف
،] محوالت [كهربائية، مفاتيح زمنية أتوماتيكية،كهربائية لمنع السرقة
 أجهزة إرسال [لإلتصال،]س الت [لإلتصال عن بُعد
ِ  مر،]ترانزستورات [إلكترونية
، أشرطة فيديو، أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو، أجهزة استقبال وإرسال،]عن بُعد
. أسالك كهربائية،] موصالت أسالك [كهربائية،عدسات كاميرا فوتوغرافية
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Date of

07/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Abbott Diabetes Care Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,
California 94502, USA

Goods/Services
Software in the field of medical diagnostics; health data
management software; medical software for sharing, reporting,
maintaining, managing, monitoring, and analyzing analyte data;
mobile applications for sharing, reporting, maintaining,
managing, monitoring, and analyzing analyte data; medical
software for disease management; software in the fields of
nutrition, health, wellness, and diabetes management; mobile
applications in the fields of nutrition, health, wellness, and
diabetes management; providing downloadable electronic
newsletters in the fields of nutrition, health, wellness, and
diabetes management.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word "LINK" whenever
appearing differently or separately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

.ابوت ديابيتيس كير انك
امريكا
شركة اجنبية

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

،28056  كاليفورنيا،  الميدا، هاربور باي باركواي1865
الواليات المتحدة االميركية
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172609
Class
9

07/10/2019

9

الصنف

166752

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

 " عندماLINK "  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

28/10/2019

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Kabushiki Kaisha Asahi
Optical

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 47-26, Shimokoubata-cho, Sabae City,
Fukui, Japan

Goods/Services
Spectacle lenses; Contact lenses; Spectacles including
sunglasses; Parts of spectacles; Accessories of spectacles
including spectacle chains, spectacle cords, spectacle frames,
spectacle cases and clip-on sunglasses.
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colours white, black, red according to the print filed
with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

كابوشيكي كايشا أساهي أوبتيكال

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 اليابان، فوكوي، ساباي سيتي،تشو- شيموكوباتا،67 - 86

 بناية رقم11121 - 215045 ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 4
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل

Applicant for
Correspondence

Trademark

SMAS Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172367
Class
9

28/10/2019

9

الصنف

166876

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
عدسات للنظارات؛ عدسات الصقة؛ نظارات بما في ذلك النظارات الشمسية؛ قِطع للنظارات؛
إكسسوارات للنظارات بما في ذلك سالسل النظارات وخيوط النظارات وأطر النظارات وعُلب
.النظارات وعدسات شمسية معتمة قابلة للتثبيت على النظارات
 وذلك، االحمر، االسود، ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االبيض:اشتراطات خاصة
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

15/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

MEERA INTERNATIONAL
LIMITED
lpc oapN ty
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 301, Kam On Building, 176A
Queen’s Road Central, Central, Hong
Kong
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172722
Class
9

Goods/Services
Computers; Data processing apparatus; Computer memory
devices; Computer keyboards; Bar code readers; Computer
operating programs, recorded; Computer peripheral devices;
Computer software, recorded; Interfaces for computers;
Monitors [computer hardware]; Monitors [computer programs];
Mouse [computer peripheral]; Printers for use with computers;
Central processing units [processors]; Readers [data
processing equipment]; Scanners [data processing equipment];
Disk drives for computers; Notebook computers; Computer
software applications, downloadable; Computer software
platforms, recorded or downloadable; Downloadable ring tones
for mobile phones; Downloadable music files; Computer screen
saver software, recorded or downloadable; Computer game
software, downloadable; Computer game software, recorded;
Mouse pads; Laptop computers; Devices for the projection of
virtual keyboards; Weighing machines; Weighing apparatus and
instruments; Antennas; Telephone receivers; Transmitters of
electronic signals; Transmitting sets [telecommunication];
Intercommunication apparatus; Masts for wireless aerials;
Mobile telephones; Telephone transmitters; Video telephones;
Cordless telephones; Hands-free kits for telephones; Cell phone
straps; Cabinets for loudspeakers; Loudspeakers; Sound
recording apparatus; Audio- and video-receivers; Microphones;
Sound reproduction apparatus; Television apparatus;
Camcorders; Personal stereos; Headphones; Portable media
players; Cameras [photography]; Optical data media; Cables,
electric; Wires, electric; Coaxial cables; Fibre optic cables;
Amplifiers; Rearview cameras for vehicles; Electric sockets;
Interactive touch screen terminals; USB flash drives; Inverters
[electricity]; Voltage surge protectors; Light-emitting diodes
[LED]; Alarms; Sound alarms; Fire alarms; Alarm bells, electric;
Theft prevention installations, electric; Anti-theft warning
apparatus; Chargers for electric batteries; Batteries, electric;
Solar batteries; Video screens; Subwoofers; Radios; Horns for
loudspeakers; Television apparatus.

15/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

ميرا انترناشونال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

هونغ كونغ
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،ايه كوينز رود سنترال167 ، كام اون بلدنج،851 روم
 هونج كونج،سنترال

9

604 11418 - 186560 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
166666

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة الكمبيوتر؛ اجهزة معالجة البيانات؛ أجهزة ذاكرات الكمبيوتر؛ لوحات مفاتيح الجهزة
الكمبيوتر؛ قارئات شيفرات االعمدة؛ برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر؛ أجهزة ملحقة
بالكمبيوتر؛ برمج كمبيوتر مسجلة؛ أجهزة بينية الجهزة الكمبيوتر؛ شاشات عرض [أجزاء
الكمبيوتر]؛ برامج مراقبة [برامج الكمبيوتر] ؛ فأرة [اجهزة الكمبيوتر الطرفية]؛ طابعات
تستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ وحدات المعالجة المركزية [معالجات]؛ قارئات [معدات معالجة
البيانات]؛ ماسحات [معدات معالجة البيانات]؛ مشغالت االقراص الجهزة الكمبيوتر؛ مفكرة في
،شكل كمبيوتر صغير؛ تطبيقات برمجيات الكمبيوتر قابلة للتنزيل؛ منصات برمجيات الكمبيوتر
،المسجلة أو القابلة للتنزيل؛ ملفات موسيقية قابلة للتنزيل؛ برمجيات شاشة توقف الكمبيوتر
، قابلة للتنزيل؛ برامج العاب الكمبيوتر،مسجلة أو قابلة للتزيل؛ برامج العاب الكمبيوتر
مسجلة؛ لبادات فأرة الحاسوب؛ أجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة؛ أجهزة لعرض لوحات
المفاتيح االفتراضية؛ آالت الوزن؛ أجهزة وادوات وزن؛ الهوائيات؛ سماعات الهاتف؛ أجهزة
إرسال إشارات إلكترونية؛ أجهزة إرسال [لإلتصال عن ب عُد]؛ أجهزة اتصال داخلي؛ صواري
لله وائيات الالسلكية؛ هواتف محمولة؛ ميكروفونات هواتف؛ هواتف فيديو؛ هواتف محمولة؛
أطقم غير يدوية للهواتف؛ أطواق للهواتف النقالة؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ مكبرات صوت؛
أجهزة تسجيل الصوت؛ مستقبالت سمعية وبصرية؛ ميكروفونات؛ أجهزة نسخ الصوت؛
أجهزة تلفزيون؛ كاميرات فيديو ؛ مسجالت صغيرة الحجم؛ سماعات الرأس؛ مشغالت وسائط
محمولة؛ كاميرات [للتصوير الفوتوغرافي]؛ أوساط تخزين بيانات بصرية؛ كبالت كهربائية؛
كبالت متحدة المحور؛ كبالت ألياف بصرية؛ عدسات مضخمة؛ كاميرات الرؤية الخلفية
؛BSU للسيارات؛ مآخذ كهربائية؛ محطات طرفية تفاعلية مزودة بشاشة لمس؛ سواقة فالش
مقومات عكسية [كهربائية]؛ ادوات واقية من التغير المفاجئ في الفلطية؛ ثنائيات اإلشعاع
ّ
 ]؛ اجهزة انذار؛ أجهزة إنذار صوتية؛ اجهزة انذار ضد الحريق؛ أجراس إنذارDEL[ المضيئة
كهربائية؛ اجهزة كهربائية لمنع السرقة؛ اجهزة انذار ضد السرقة؛ اجهزة شحن البطاريات
 كهربائية؛ بطاريات شمسية؛ شاشات فيديو؛ مكبر الصوت الفرعي؛،الكهربائية؛ بطاريات
.اجهزة راديو؛ ابواق للمكبرات الصوتية؛ اجهزة تلفزيونية
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تاريخ ايداع الطلب :

21/01/2020

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

بيه جي ايه يوروبيان تور
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
PGA European Tour
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Wentworth Drive Virginia Water GU25 4LX
Surrey United Kingdom

وينتوورث درايف ،فيرجينيا ووتر جي يو8 60ال اكس،
سوراي ،المملكة المتحدة
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166612

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات وبرامج الكمبيوتر؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ األقراص واألشرطة المسجلة مسبقا ً؛
ناقالت البيانات المغناطيسية والبيانات البصرية المغناطيسية المسجلة؛ األقراص المضغوطة
وأقرا ص الفيديو الرقمية واألقراص المدمجة ومقاطع الفيديو؛ المنشورات اإللكترونية (القابلة
للتنزيل)؛ المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل فيما يتعلق بالجولف؛ تطبيقات البرمجيات
والتطبيقات القابلة للتنزيل المتعلقة الغولف أو مباريات الجولف أو بطوالت الجولف؛
البرمجيات (برامج مسجلة) بما في ذلك برامج األلعاب وبرامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر
القابلة للتنزيل التي تتعلق جميعها بالجولف أو مباريات الجولف أو بطوالت الجولف؛ منتجات
البرمجيات التفاعلية المتعلقة بالجولف أو مباريات الجولف أو بطوالت الجولف؛ المقاطع
الصوتية واألصوات والصور وملفات الوسائط المتعددة الملفات النصية أو البيانات المسجلة
أو القابلة للتنزيل (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الملفات التي تتكون من أو تحتوي
على معلومات تتعلق بجداول البطوالت أو نتائج المباريات أو السحوبات أو الدرجات أو
التصنيفات أو إحصائيات ا لالعبين) التي تتعلق جميعها بالجولف أو مباريات الجولف أو
بطوالت الجولف؛ المواد الصوتية ،مواد الفيديو ،مواد البث الصوتي الرقمي ،القابلة للتنزيل،
جميعها تتعلق بالجولف ،مباريات الجولف أو بطوالت الجولف؛ النظارات الشمسية؛ علب
وسالسل للنظارات الشمسية؛ إكسسوارات ا لهواتف النقالة؛ مساند الفأرات؛ برامج العاب
الحاسوب؛ البطاقات االئتمانية المرمزة أو الممغنطة وبطاقات الخصم وبطاقات االنتساب؛
حماالت الهواتف النقالة؛ حامالت لألجهزة اللوحية اإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
التي يتم تفعليها بواسطة شاشة تعمل باللمس.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاءB255558817566 :
تاريخ االدعاء6512/56/68 :
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األزرق وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

21/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172719
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computer software and computer programmes; video game
software; pre-recorded disks and tapes; recorded magnetic and
;opto-magnetic data carriers; CDs, DVDs, CD-ROMs, videos
electronic publications (downloadable); downloadable
electronic publications in relation to golf; application software
and downloadable application software relating to golf, golf
matches or golf tournaments; software (recorded programs),
including software for games, computer software and
downloadable computer software, all relating to golf, golf
matches or golf tournaments; interactive software products
relating to golf, golf matches or golf tournaments; recorded or
downloaded audio, sounds, images, multimedia files, text or
data files (including but not limited to files consisting of or
containing information relating to tournament schedules, match
results, draws or scores, rankings, player statistics), all relating
to golf, golf matches or golf tournaments; audio material, video
material, and podcasts, all being downloadable, all relating to
golf, golf matches or golf tournaments; sunglasses; cases and
;cords for sunglasses; mobile phone accessories; mouse mats
computer game programs; encoded or magnetic credit cards,
debit cards and affinity cards; mobile phone holders; holders
for electronic tablets and portable computers activated by touch
screen.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: UK00003416022
Claim Date: 23/07/2019
Special condition: The registration of this trademark should be
in blue color according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/02/2020

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

اس ام ايه سوالر تكنولوجي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SMA Solar Technology AG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal Germany

سونينالي  88677 ،1نيستيتال ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166024

16/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات القابلة للتنزيل الستخدامها في قطاع الطاقة؛ برمجيات تطبيقات الهواتف المحمولة
القابلة للتنزيل الستخدامها في قطاع الطاقة.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان واألخضر واألبيض واألزرق
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172598
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Downloadable software for use in the energy sector
downloadable mobile software applications for use in the
energy sector
Special condition: The registration of this trademark should be
in green, white and blue colors according to the print filed with
the application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/02/2020

اسم طالب التسجيل:

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

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166754

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات اليد الذكية؛ أجهزة الحاسوب التي يمكن ارتداؤها؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛
شاشات عرض الفيديو لالرتداء؛ البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ كابالت الشحن؛ المحوالت
الكهربائية؛ سماعات األذن وسماعات الرأس؛ تطبيقات الهواتف المتنقلة القابلة للتحميل
وبرمجيات معالجة ومراجعة وتحرير البيانات من الساعات الذكية واألجهزة المتنقلة التي تقدم
أنظمة تحديد المواقع العالمية والبوصالت وأجهزة قياس الضغط الجوي وأجهزة قياس
االرتفاع وع دادات الخطوات وأجهزة قياس نبضات القلب وأجهزة قياس التسارع والحرارة؛
ساعات اليد الذكية المزودة براديو يمكن التحكم به

eaaN tpac lppA:

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

7ـ ،6هون  -ماتشي 1ـ تشوم ،شيبويا  -كو ،طوكيو ،اليابان

الصنف

18/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172608
Class
9

Trademark

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

27/04/2020

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

انتيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Intel Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2200 Mission College Boulevard, Santa
Clara, California 95052-8119 USA

 6655ميشين كوليج بوليفارد ،سانتا كالرا ،كاليفورنيا
 ، 4112 - 20506الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166767

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات الحاسوب؛ برامج الحاسوب الدائمة؛ وحدات الحوسبة؛ أجهزة الحاسوب؛ الحواسيب
اللوحية العاملة باللمس والحواسيب اللوحية والحواسيب المحمولة؛ الحواسيب المحمولة؛
أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل األصوات أو البيانات أو الصور عبر االنترنت؛ أجهزة
الحاسوب؛ برمجيات الكمبيوتر والبرامج الثابتة المستخدمة لصيانة وتشغيل نظام الكمبيوتر؛
برمجيات والبرامج الثابتة للحاسوب لتوفير التحكم والمراقبة ومعالجة البيانات للمنتجات
المهندسة ولألنظمة؛ البطاقات التصويرية؛ شرائح الرسومات عالية الوضوح؛ الدارات
المتكاملة؛ معالجات أشباه الموصالت؛ المعالجات المصغرة؛ معالجات البيانات لبرمجة
البرمجيات؛ معدات معالجة البيانات

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJM :
رقم االدعاء62688 :
تاريخ االدعاء6565/56/58 :

27/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172626
Class
9

Trademark

Goods/Services
;computer software; computer firmware; computing modules
;computers; tablet computers, notebook and laptop computers
portable computers; wireless communication devices for voice,
data or image transmission over the internet; computer
hardware; computer software and firmware used to maintain
and operate a computer system; computer software and
firmware for providing control, monitoring and data
manipulation of engineered products and systems; graphics
;cards; high definition graphics chipsets; integrated circuits
semiconductor processors; microprocessors; software
programmable data processors; data processing equipment
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 79733
Claim Date: 04/02/2020
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2020

اسم طالب التسجيل:

فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ،انك.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

17/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

 8ليمتد باركواي ،رينولدسبورج ،اوهايو  ،88574الواليات
المتحدة األمريكية

Victoria's Secret Stores
Brand Management, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, United States of America

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 880
 11461عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز

Applicant for
Correspondence

166774

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرامج الحاسوبية المسجلة؛ البرمجيات الحاسوبية المسجلة؛ المنشورات اإللكترونية القابلة
للتحميل؛ تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتحميل للتسوق المباشر (ان-الين) للمالبس
ولباس القدم وأغطية الرأس واالكسسوارات.

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
172668
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Computer programs, recorded; computer software, recorded
electronic publications, downloadable; mobile phone
applications for online shopping of clothing, footwear, headgear
and accessories, downloadable.
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تاريخ ايداع الطلب :

20/05/2020

اسم طالب التسجيل:

هواوي تيكنولوجيز كو ،.ال تي دي.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

HUAWEI TECHNOLOGIES
CO., LTD.

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة التوجيه الالسلكية؛ بطاقات الشبكات؛ النظارات الذكية؛ الساعات الذكية؛ الهواتف
الذكية؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛ إطارات الصور الرقمية؛ أجهزة تكبير الصوت؛
أجهزة الحاسوب؛ أجهزة الذاكرة الحاسوبية؛ بطاقات الدارات المتكاملة؛ خزائن السماعات؛
معدات شبكة االتصاالت؛ البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ مزودات الطاقة المحمولة (بطاريات
قابلة للشحن)؛ الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ حافظات الحماية ألجهزة الحواسيب
اللوحية العاملة باللمس؛ الحواسيب المحمولة؛ اجهزة الحاسوب الشخصية المحمولة؛
سماعات الرأس؛ سماعات الرأس للواقع االفتراضي؛ أجهزة االستقبال الموضوعة فوق
أجهزة التلفاز؛ السماعات؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ أجهزة إرسال الصوت؛ آالت تصوير
الفيديو؛ الكاميرات [للتصوير الفوتوغرافي]؛ لوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب؛ الفأرات
(ملحقات حاسوبية ط رفية)؛ شاشات الفيديو؛ برامج الحاسوب المسجلة؛ تطبيقات برمجيات
الحاسوب القابلة للتنزيل؛ محطات تفاعلية ذات شاشات عاملة باللمس؛ الروبوتات اآللية ذات
الذكاء االصطناعي؛ الخواتم الذكية؛ معدات التعرف على الوجه؛ شاشات الفيديو؛ المساعدات
الرقمية الشخصية؛ برمجيات الح اسوب المسجلة أو القابلة للتنزيل؛ حواسيب العمالء الرفيعة؛
القواميس اإللكترونية المحمولة باليد؛ أجهزة الحاسوب التي يمكن ارتداؤها؛ أجهزة
االتصاالت عن بعد على شكل مجوهرات؛ اجهزة التلفاز؛ المنشورات اإللكترونية القابلة
للتنزيل؛ ملفات الصور القابلة للتنزيل؛ الملف ات الموسيقية القابلة للتنزيل؛ الموسيقى الرقمية
القابلة للتنزيل من اإلنترنت؛ برمجيات الدردشة اآللية لمحاكاة المحادثة؛ أقالم للشاشات التي
تعمل باللمس؛ أشرطة ألعاب الفيديو؛ أدوات التحكم لالستخدام مع الحواسيب عدا عن التي
أللعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الواقع االفتراضي.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang
District, Shenzhen, China

ادمينيستريشين بيلدينج هواوي تيكنولوجيز كو ،.ال تي دي.
بانتيان ،لونججانج ديستريكت ،شينزين الصين

166746

20/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172682
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Wireless router; network cards; smartglasses; smartwatches
;smartphones; wearable activity trackers; digital photo frames
;microphones; computer hardware; computer memory devices
integrated circuit cards ; cabinets for loudspeakers; network
communication Equipment; batteries; battery chargers; portable
;power supplies(rechargeable batteries); tablet computers
;protective cases for tablet computers; portable computers
laptop computers; headsets; virtual reality headsets; set-top
boxes; loudspeakers; portable media players; sound
;]transmitting apparatus; video cameras; cameras [photography
computer keyboards; mouse [computer peripheral]; video
monitors; computer programs, recorded; computer software
;applications, downloadable; interactive touch screen terminals
humanoid robots with artificial intelligence; smart rings; facial
recognition equipment; video screens; personal digital
assistants [PDAs]; computer software platforms, recorded or
downloadable; thin client computers; hand-held electronic
dictionaries; wearable computers; telecommunication apparatus
in the form of jewelry; televisions; electronic publications,
downloadable; downloadable image files; downloadable music
files; digital music downloadable from the Internet; chatting
;robot software for conversation simulation ; touch screen pens
video game cartridges; joysticks for use with computers, other
than for video games; virtual reality game software.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الراوي لصناعة االسالك والكوابل االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

AL-RAWI COMPANY
JORDANIAN WIRES AND
CABLES
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman ben- almkran ,
P.O.Box: 112, 21467

المدينة/الشارع :شارع الشهيد وصفي التل  ،ص.ب,116:
61876
ص.ب  61876 - 116المدينة /الشارع :شارع وصفي التل
166828

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االسالك والكابالت الكهربائية الكوابل

الصنف

28/06/2020

Date of

9

Applicant for
P.O.Box 112 -21467 city/street: AmmanCorrespondence
alnammak ben- almkran
Trademark
172493
Class
9

Goods/Services
Electric Wires and cables cables
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Date of

28/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL shaihanan E-Marketing
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman-khalda -wasfe street,
P.O.Box: 770, 11732
Applicant for
P.O.Box 770 -11732 city/street AmmanCorrespondence
khalda- wasfe street
Trademark
172521
Class
9

Goods/Services
glasses

28/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الشيهانة للتسويق االلكتروني

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11686 ,665:ب. ص،  خلدا-الشارع عمان/المدينة

الشارع عمان/ المدينة11686 - 665 ب.ص
9

الصنف

166061

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نظارات
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Date of

05/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

05/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

البنك االستشاري
االردن
مساهمة عامة

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

eaaN tpac lppA:
INVESTBANK
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Bldg#43,Abul Hamid sharaf
street,shmeisani,Amman,Jordan,

،الشميساني،شارع الملك عبد الحميد شرف، 88 العمارة رقم
االردن-عمان

Applicant for
Correspondence

 شارع604 الشارع/ المدينة11418 -186560 ب.ص
 االردن-الملك عبدهللا الثاني عمان

Trademark

P.O.Box142025- 11814 city/street 258
king Abdallah II
Amman- Jordan
172662
Class
9

Goods/Services
data processing equipment and computers; cash registers,
calculating machines; computer software, computer
programmes,computer programs (downloadable software) for
banking, bank, financial, investment, financing and lending
business which can be displayed by computer or cell phone or
laptop computer or other mobile phones; magnetic data carriers
and recording discs; banking cards, cards and cash cards
instruments, credit cards, loan cards, credit cards and cash
charge cards all encrypted and magnetic.
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (pay) separately from the mark

9

الصنف

166776

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 االت حاسبة ؛ برامج,معدات وأجهزة الكمبيوتر لمعالجة البيانات؛ االت لقيد النقود وعدها
 برامج الكمبيوتر قابلة للتحميل الجل األعمال المصرفية والبنكية والمالية,الكمبيوتر
واالستثمارية والتمويل واإلقراض الممكن عرضها بالكمبيوتر أو الهواتف الخلوية أو
الكمبيوتر المحمول أو اجهزة الهو اتف النقالة األخرى؛ حامالت بيانات مغناطيسية وأقراص
تسجيل؛ بطاقات مصرفية ومنها بطاقات نقدية وبطاقات الصكوك وبطاقات التسليف وبطاقات
.االنتمان وبطاقات الشحن وجميعها مشفرة ومغناطيسية

)pay(  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
بمعزل عن العالمه
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Date of

16/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Bugatti International S.A.
lpc oapN ty
: 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
The registration of this trademark should be in red, black, white
and silver according to the print filed with the application

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه. بوغاتي انترناشونال اس
لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

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

 لوكسيمبورغ، لوكسيمبورغ1585 ، اف روت ديش816

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172706
Class
9

16/07/2020

9

الصنف

166657

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجهزة واألدوات العلمية وللبحث والمالحة والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائية
 وإرسال االشارات والتتبع واالختبار،والمقاطع السمعية البصرية والبصرية والوزن القياس
والفحص وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ أجهزة ومعدّات توصيل وتشغيل ولتحويل وتجميع
وتنظيم أو التحكم بتوزيع أو استخدام الكهرباء؛ أجهزة 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 األجهزة التي
تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة؛ أجهزة الحاسوب واألجهزة
الملحقة بالحواسيب؛ بذالت الغوص وأقنعة للغواصين وسدادات أذن للغواصين ومشابك اآلنف
للغواصين والسباحين وقفازات للغواصين وأجهزة تنفس للسباحة تحت الماء؛ أجهزة إطفاء
الحرائق؛ أسالك كهرباء والشواحن وشواحن البطاريات وأجهزة الشحن المحمولة ومنصات
الشحن وحافظات البطاريات والحافظات ال معدة 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؛ أجهزة الصوت؛ القطع والتجهيزات ألجهزة الصوت؛ مشغالت الصوت
واألجهزة الصوتية ومستقبالت الراديو ورفوف معدة الحتواء أجهزة الصوت

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان األحمر واألسود واألبيض والفضي وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

16/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Bugatti International S.A.
lpc oapN ty
: 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
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 لوكسيمبورغ، لوكسيمبورغ1585 ، اف روت ديش816

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172710
Class
9

16/07/2020

9

الصنف

166615

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجهزة واألدوات العلمية وللبحث والمالحة والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائية
 وإرسال االشارات والتتبع واالختبار،والمقاطع السمعية البصرية والبصرية والوزن القياس
والفحص وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ أجهزة ومعدّات توصيل وتشغيل ولتحويل وتجميع
وتنظيم أو التحكم بتوزيع أو استخدام الكهرباء؛ أجهزة وأدوات تسجيل وإرسال ونسخ أو
معالجة الصوت أو الصور أو البيانات؛ الوسائط المسجلة والقابلة للتحميل وبرمجيات
الحاسوب ووسائط ا لتسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ وآليات األجهزة التي
تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة؛ أجهزة الحاسوب واألجهزة
الملحقة بالحواسيب؛ بذالت الغوص وأقنعة للغواصين وسدادات أذن للغواصين ومشابك اآلنف
للغواصين والسباحين وقفاز ات للغواصين وأجهزة تنفس للسباحة تحت الماء؛ أجهزة إطفاء
الحرائق؛ أسالك كهرباء والشواحن وشواحن البطاريات وأجهزة 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 المد مجة؛ مكبرات الصوت وأنظمة الصوت عالية الوضوح ومضخمات الصوت
وكوابل الصوت؛ أجهزة الصوت؛ القطع والتجهيزات ألجهزة الصوت؛ مشغالت الصوت
واألجهزة الصوتية ومستقبالت الراديو ورفوف معدة الحتواء أجهزة الصوت
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تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

ساندهوفر شتراسيه 74850 117 ،مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166750

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات الحاسوب المستخدمة في مجال التشخيصات؛ برمجيات الحاسوب التي تظهر
الخوارزميات لتحليل بيانات الفحوصات المخبرية؛ برمجيات الحاسوب المزودة بخوارزميات
معالجة مستخدمة لتحديد وفلترة وتحليل وتصور وإدارة البيانات من المعلومات البيولوجية؛
برمجيات لتصميم المقايسات والكواشف لكي تستخدم في مجاالت الطب والعلوم الحياتية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء514618506 :
تاريخ االدعاء6565/58/65 :

26/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172605
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computer software for use in the field of diagnostics; computer
;software featuring algorithms for laboratory test data analysis
computer software having processing algorithm used to
identify, filter, analyze, visualize and manage data from
biological information; Software for the design of assays and
reagents for use in the medical and life sciences fields.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018213057
Claim Date: 20/03/2020
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
LG Electronics Inc.
lpc oapN ty
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07336, Republic of Korea

Goods/Services
Televisions; Television monitors; Embedded operating software
for televisions; Computer application software for televisions;
Application software for smart TVs; Monitors for computers;
Digital signage; Electric audio and visual apparatus and
instruments; Computer application software for mobile phones;
Computer application software for personal computer monitors;
Computer application software for home appliances; Software
for the operational management of telematics for vehicles;
Integrated circuits; Printed circuit boards (PCBs).
The registration of this trademark should be in red and grey
colors according to the print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

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

،56887 ، سيؤول، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،164
جمهورية كوريا
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172698
Class
9

28/07/2020

9

الصنف

166724

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجهزة التلفاز؛ شا شات التلفاز؛ برمجيات تشغيل مثبتة ألجهزة التلفاز؛ برمجيات تطبيقات
الحاسوب ألجهزة التلفزيون؛ برمجيات التطبيقات ألجهزة التلفاز الذكية؛ شاشات للحواسيب؛
الالفتات الرقمية؛ األجهزة واألدوات الصوتية والبصرية الكهربائية ؛ برمجيات تطبيقات
الحاسوب للهواتف النقّالة؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب لشاشات الحاسوب الشخصية؛
برمجيات تطبيقات الحاسوب لألدوات المنزلية؛ برمجيات اإلدارة التشغيلية لتقنية المعلومات
.)للسيارات؛ الدارات المتكاملة؛ لوحات الدارات المطبوعة (بيه سي بي اس

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االحمر والرمادي وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
LG Electronics Inc.
lpc oapN ty
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07336, Republic of Korea

Goods/Services
Televisions; Television monitors; Embedded operating software
for televisions; Computer application software for televisions;
Application software for smart TVs; Monitors for computers;
Digital signage; Electric audio and visual apparatus and
instruments; Computer application software for mobile phones;
Computer application software for personal computer monitors;
Computer application software for home appliances; Software
for the operational management of telematics for vehicles;
Integrated circuits; Printed circuit boards (PCBs).
The registration of this trademark should be in red and grey
colors according to the print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

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

،56887 ، سيؤول، جو- يونجدونجبو، دايرو- يوي،164
جمهورية كوريا
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172699
Class
9

28/07/2020

9

الصنف

166722

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجهزة التلفاز؛ شاشات التلفاز؛ برمجيات تشغيل مثبتة ألجهزة التلفاز؛ برمجيات تطبيقات
الحاسوب ألجهزة التلفزيون؛ برمجيات التطبيقات ألجهزة التلفاز الذكية؛ شاشات للحواسيب؛
الالفتات الرقمية؛ األجهزة واألدوات الص وتية والبصرية الكهربائية ؛ برمجيات تطبيقات
الحاسوب للهواتف النقّالة؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب لشاشات الحاسوب الشخصية؛
برمجيات تطبيقات الحاسوب لألدوات المنزلية؛ برمجيات اإلدارة التشغيلية لتقنية المعلومات
.)للسيارات؛ الدارات المتكاملة؛ لوحات الدارات المطبوعة (بيه سي بي اس

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االحمر والرمادي وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب

134

تاريخ ايداع الطلب :

28/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة القائد لألستثمار

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب ،551064 :الرياض  ، 11866المملكة العربية
السعودية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
166084

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شواحن محمولة للطاقة وسماعات الرأس ومحوالت الحائط وأجهزة الشحن والكابالت.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االحمر واالسود وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب.

28/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

The Leader Investment
Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 001578, Riyadh 11322, Saudi
Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
172538
Class
9

Trademark

Goods/Services
Power banks, headphones, wall adapters, chargers, cables.
Special condition: The registration of this trademark should be
limited in colours red and black according to the print filed with
the application
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة طالل ابو غزاله العالمية –ش.م.ل ).اوف شور(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بيروت  -المصيطبة – العقار رقم  8/6506القسم ايه  ،لبنان ،
ص.ب11126 ,261155:
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
166087

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة
الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجهزة ا لحاسوب الطرفية
وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها ،الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات
والماسحات الضوئية وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة العرض والمعالجات المشتركة وأجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) ومحركات األقراص
ا لثابتة (وحدة تخزين بيانات رئيسية في الحاسوب) ومحركات األقراص المضغوطة للقراءة /
الكتابة ومحركات قراءة  /كتابة الفيديو الرقمي ومحركات األقراص الضوئية ،محركات
األقراص ذات الحالة الصلبة وبالتحديد أقراص تخزين القنوات الليفية (معدات تخزين شبكية)
وأقراص القنوات الليفية للتخزين الفرعي (وحدات تخزين شبكية فرعية) وأقراص تخزين
واجهة نظام الحاسوب الصغيرة (يستخدم لوصل عدة أجهزة) ومحركات األشرطة لالستخدام
في أنظمة الحاسوب ،محطات المنافذ (محطة لتثبيت وشحن األجهزة) وشواحن البطاريات
ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت
والموصالت وجميعها لالستخدام مع أجهزة الحاسوب ،برمجيات تشغيل الحاسوب واألدوات
المساعدة جميها يباع معا كوحدة واحدة ،أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة ،بطاقات
الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة (بطاقات تخزين) ،بطاقات الوسائط الذكية (وحدة تخزين)
وأجهزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشواحن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة
الكهربائية ومحوالت الطاقة الكهربائية للمركبات ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية
وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجهزة واألجهزة الطرفية األخرى والكابالت الكهربائية
و الموصالت الخاصة بمعدات الحاسوب أعاله وأجهزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) وكابالت الحاسوب،
برمجيات الحاسوب وأجهزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجهزة التوجيه (جهاز طرفي
حاسوبي لتوجيه رزم ا لبيانات) ،أجهزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والهاتف ،الواقيات
ألجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب
اللوحي ،الهواتف المحمولة ،الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط التي يمكن ارتداؤها ،عصا
التحكم لالستخدام مع أجهزة الحاسوب وسماعات الواقع االفتراضي والنظارات الذكية.

12/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Talal Abu Ghazaleh
)Global-SAL (Offshore
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Beirut- Mousaytbe- Plot 2052/4 Bloc A,
Lebanon, 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
172546
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computers, desktop computers, notebook computers, laptop
computers, tablets computers, servers, computer peripheral
devices and parts and fittings therefor; monitors, keyboards,
mouses, printers, scanners, remote control devices, projectors,
co-processors, modems, hard disk drives, CD read/write drives,
digital video read/write drives, optical drives; solid state drives,
namely, fibre channel disk storage, fiber channel disk substorage, SCSI disk storage and tape drives for use in computer
systems; docking stations, battery chargers, speakers and,
electronic or memory boards and chips, cables and connectors,
all for use with computers; computer operating and utility
software all sold together as a unit; personal and handheld
computers; memory cards, compact flash cards; smart media
cards, computer styli, batteries, battery chargers, headphones,
electric power adapters, vehicle electric power adapters,
keyboards, scanners, cradles for recharging and connecting to
other devices and peripherals, electric cables and connectors
for the above computer hardware and computer peripherals,
namely, modems, computer cables; computer software,
;computer network devices, namely, switches and routers
computer hardware, namely, firewalls and telephony; sleeves
for notebook computers, laptop computers and tablet
computers; mobile phones; smartwatches, wearable activity
trackers; joysticks for use with computers, virtual reality
headsets, smart glasses.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة طالل ابو غزاله العالمية –ش.م.ل ) .اوف شور(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بيروت  -المصيطبة – العقار رقم  8/6506القسم ايه ،لبنان ،
ص.ب11126 ,261155:
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
166080

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة
الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجهزة الحاسوب الطرفية
وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها ،الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات
والماسحات الضوئية وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة العرض والمعالجات المشتركة وأجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي ل تبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) ومحركات األقراص
الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئيسية في الحاسوب) ومحركات األقراص المضغوطة للقراءة /
الكتابة ومحركات قراءة  /كتابة الفيديو الرقمي ومحركات األقراص الضوئية ،محركات
األقراص ذات الحالة الصلبة وبالتحديد أقراص تخزين ال قنوات الليفية (معدات تخزين شبكية)
وأقراص القنوات الليفية للتخزين الفرعي (وحدات تخزين شبكية فرعية) وأقراص تخزين
واجهة نظام الحاسوب الصغيرة (يستخدم لوصل عدة أجهزة) ومحركات األشرطة لالستخدام
في أنظمة الحاسوب ،محطات المنافذ (محطة لتثبيت وشحن األجهزة) وشواحن البطاريات
ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت
والموصالت وجميعها لالستخدام مع أجهزة الحاسوب ،برمجيات تشغيل الحاسوب واألدوات
المساعدة جميها يباع معا كوحدة واحدة ،أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة ،بطاقات
الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة (بطاقات تخزين) ،بطاقات الوسائط الذكية (وحدة تخزين)
وأجهزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشواحن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة
الكهربائية ومحوالت الطاقة الكهربائية للمركبات ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية
وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجهزة واألجهزة الطرفية األخرى والكابالت الكهربائية
والموصالت الخاصة بمعدات الحاسوب أعاله وأجهزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) وكابالت الحاسوب،
برمجيات الحاسوب وأجهزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجهزة التوجيه (جهاز طرفي
حاسوبي لتوجيه رزم البيانات) ،أجهزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والهاتف ،الواقيات
ألجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب
اللوحي ،الهواتف المحمولة ،الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط التي يمكن ارتداؤها ،عصا
التحكم لالستخدام مع أجهزة الحاسوب وسماعات الواقع االفتراضي والنظارات الذكية.

12/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Talal Abu Ghazaleh
)Global-SAL (Offshore
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Beirut- Mousaytbe- Plot 2052/4 Bloc A,
Lebanon, 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
172545
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computers, desktop computers, notebook computers, laptop
computers, tablets computers, servers, computer peripheral
devices and parts and fittings therefor; monitors, keyboards,
mouses, printers, scanners, remote control devices, projectors,
co-processors, modems, hard disk drives, CD read/write drives,
digital video read/write drives, optical drives; solid state drives,
namely, fibre channel disk storage, fiber channel disk substorage, SCSI disk storage and tape drives for use in computer
systems; docking stations, battery chargers, speakers and,
electronic or memory boards and chips, cables and connectors,
all for use with computers; computer operating and utility
software all sold together as a unit; personal and handheld
computers; memory cards, compact flash cards; smart media
cards, computer styli, batteries, battery chargers, headphones,
electric power adapters, vehicle electric power adapters,
keyboards, scanners, cradles for recharging and connecting to
other devices and peripherals, electric cables and connectors
for the above computer hardware and computer peripherals,
namely, modems, computer cables; computer software,
;computer network devices, namely, switches and routers
computer hardware, namely, firewalls and telephony; sleeves
for notebook computers, laptop computers and tablet
computers; mobile phones; smartwatches, wearable activity
trackers; joysticks for use with computers, virtual reality
headsets, smart glasses.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة طالل ابو غزاله العالمية –ش.م.ل ) .اوف شور(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بيروت  -المصيطبة – العقار رقم  8/6506القسم ايه ،لبنان ،
ص.ب11126 ,261155:
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
166088

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الحاسوب وأجهزة الحا سوب المكتبية وأجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة
الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجهزة الحاسوب الطرفية
وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها ،الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات
والماسحات الضوئية وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة العرض والمعالجات المشتركة وأجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) ومحركات األقراص
الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئيسية في الحاسوب) ومحركات األقراص المضغوطة للقراءة /
الكتابة ومحركات قراءة  /كتابة الفيديو الرقمي ومحركات األقر اص الضوئية ،محركات
األقراص ذات الحالة الصلبة وبالتحديد أقراص تخزين القنوات الليفية (معدات تخزين شبكية)
وأقراص القنوات الليفية للتخزين الفرعي (وحدات تخزين شبكية فرعية) وأقراص تخزين
واجهة نظام الحاسوب الصغيرة (يستخدم لوصل عدة أجهزة) ومحركات األشرطة لالستخدام
في أنظمة الحاسوب ،محطات المنافذ (محطة لتثبيت وشحن األجهزة) وشواحن البطاريات
ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت
والموصالت وجميعها لالستخدام مع أجهزة الحاسوب ،برمجيات تشغيل الحاسوب واألدوات
المساعدة جميها يباع معا كوحدة واحدة ،أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة ،بطاقات
الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة (بطاقات تخزين) ،بطاقات الوسائط الذكية (وحدة تخزين)
وأجهزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشواحن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة
الكهربائية ومحوالت الطاقة الكهربائية للمركبات و لوحات المفاتيح والماسحات الضوئية
وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجهزة واألجهزة الطرفية األخرى والكابالت الكهربائية
والموصالت الخاصة بمعدات الحاسوب أعاله وأجهزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) وكابالت الحاسوب،
برمجيات الحاسوب وأجهزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجهزة التوجيه (جهاز طرفي
حاسوبي لتوجيه رزم البيانات) ،أجهزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والهاتف ،الواقيات
ألجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب
اللوحي ،الهواتف المحمولة ،الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط التي يمكن ارتداؤها ،عصا
التحكم لالستخدام مع أجهزة الحاسوب وسماعات الواقع االفتراضي والنظارات الذكية.

12/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Talal Abu Ghazaleh
)Global-SAL (Offshore
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Beirut- Mousaytbe- Plot 2052/4 Bloc A,
Lebanon, 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
172543
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computers, desktop computers, notebook computers, laptop
computers, tablets computers, servers, computer peripheral
devices and parts and fittings therefor; monitors, keyboards,
mouses, printers, scanners, remote control devices, projectors,
co-processors, modems, hard disk drives, CD read/write drives,
digital video read/write drives, optical drives; solid state drives,
namely, fibre channel disk storage, fiber channel disk substorage, SCSI disk storage and tape drives for use in computer
systems; docking stations, battery chargers, speakers and,
electronic or memory boards and chips, cables and connectors,
all for use with computers; computer operating and utility
software all sold together as a unit; personal and handheld
computers; memory cards, compact flash cards; smart media
cards, computer styli, batteries, battery chargers, headphones,
electric power adapters, vehicle electric power adapters,
keyboards, scanners, cradles for recharging and connecting to
other devices and peripherals, electric cables and connectors
for the above computer hardware and computer peripherals,
namely, modems, computer cables; computer software,
;computer network devices, namely, switches and routers
computer hardware, namely, firewalls and telephony; sleeves
for notebook computers, laptop computers and tablet
computers; mobile phones; smartwatches, wearable activity
trackers; joysticks for use with computers, virtual reality
headsets, smart glasses.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة طالل ابو غزاله العالمية –ش.م.ل ).اوف شور(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

بيروت  -المصيطبة – العقار رقم  8/6506القسم ايه ،لبنان ،
ص.ب11126 ,261155:
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
166088

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة
الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجهزة الحاسوب الطرفية
وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها ،الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات
والماسحات الضوئية وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة العرض والمعالجات المشتركة وأجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) ومحركات األقراص
الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئيسية في الحاسوب) ومحركات األقراص المضغوطة للقراءة /
الكتابة ومحركات قراءة  /كتابة الفيديو الرقمي ومحركات األقراص الضوئية ،محركات
األقراص ذات الحالة الصلبة وبالتحديد أقراص تخزين القنوات الليفية (معدات تخزين شبكية)
وأقراص القنوات الليفية للتخزين الفرعي (وحدات تخزين شبكية فرعية) وأقراص تخزين
واجهة نظام الحاسوب الصغيرة (يستخدم لوصل عدة أجهزة) ومحركات األشرطة لالستخدام
في أنظمة الحاسوب ،محطات المنافذ (محطة لتثبيت وشحن األجهزة) وشواحن البطاريات
ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت
والموصالت وجميعها لالستخدام مع أجهزة الحاسوب ،برمجي ات تشغيل الحاسوب واألدوات
المساعدة جميها يباع معا كوحدة واحدة ،أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة ،بطاقات
الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة (بطاقات تخزين) ،بطاقات الوسائط الذكية (وحدة تخزين)
وأجهزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشواحن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة
الكهربائية ومحوالت الطاقة الكهربائية للمركبات ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية
وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجهزة واألجهزة الطرفية األخرى والكابالت الكهربائية
والموصالت الخاصة بمعدات الحاسوب أعاله وأجهزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجهزة
المودم (المض مان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) وكابالت الحاسوب،
برمجيات الحاسوب وأجهزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجهزة التوجيه (جهاز طرفي
حاسوبي لتوجيه رزم البيانات) ،أجهزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والهاتف ،الواقيات
ألجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب
اللوحي ،الهواتف المحمولة ،الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط التي يمكن ارتداؤها ،عصا
التحكم لالستخدام مع أجهزة الحاسوب وسماعات الواقع االفتراضي والنظارات الذكية.

12/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Talal Abu Ghazaleh
)Global-SAL (Offshore
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Beirut- Mousaytbe- Plot 2052/4 Bloc A,
Lebanon, 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
172544
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computers, desktop computers, notebook computers, laptop
computers, tablets computers, servers, computer peripheral
devices and parts and fittings therefor; monitors, keyboards,
mouses, printers, scanners, remote control devices, projectors,
co-processors, modems, hard disk drives, CD read/write drives,
digital video read/write drives, optical drives; solid state drives,
namely, fibre channel disk storage, fiber channel disk substorage, SCSI disk storage and tape drives for use in computer
systems; docking stations, battery chargers, speakers and,
electronic or memory boards and chips, cables and connectors,
all for use with computers; computer operating and utility
software all sold together as a unit; personal and handheld
computers; memory cards, compact flash cards; smart media
cards, computer styli, batteries, battery chargers, headphones,
electric power adapters, vehicle electric power adapters,
keyboards, scanners, cradles for recharging and connecting to
other devices and peripherals, electric cables and connectors
for the above computer hardware and computer peripherals,
namely, modems, computer cables; computer software,
;computer network devices, namely, switches and routers
computer hardware, namely, firewalls and telephony; sleeves
for notebook computers, laptop computers and tablet
computers; mobile phones; smartwatches, wearable activity
trackers; joysticks for use with computers, virtual reality
headsets, smart glasses.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة طالل ابو غزاله العالمية –ش.م.ل ) .اوف شور(

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

Talal Abu Ghazaleh
)Global-SAL (Offshore
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Beirut- Mousaytbe- Plot 2052/4 Bloc A,
Lebanon

بيروت  -المصيطبة – العقار رقم  8/6506القسم ايه ،لبنان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،158شارع مكة ،ص .ب
 261155عمان  11126االردن
166086

الصنف

12/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة
الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجهزة الحاسوب الطرفية
وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها ،الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات
والماسحات الضوئية وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة العرض والمعالجات المشتركة وأجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) ومحركات األقراص
الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئيسية في الحاسوب) ومحركات األقراص المضغوطة للقراءة /
الكتابة ومحركات قراءة  /كتابة الفيديو الرقمي ومحركات األقراص الضوئية ،محركات
األقراص ذات الحالة الصلبة وبالتحديد أقراص تخزين القنوات الليفية (معدات تخزين شبكية)
وأقراص القنوات الليفية للتخزين الفرعي (وحدات تخزين شبكية فرعية) وأقراص تخزين
واجهة نظام الحاسوب الصغيرة (يستخدم لوصل عدة أجهزة) ومحركات األشرطة لالستخدام
في أنظمة الحاسوب ،محطات المنافذ (محطة لتثبيت وشحن األجهزة) وشواحن البطاريات
ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت
والموصالت و جميعها لالستخدام مع أجهزة الحاسوب ،برمجيات تشغيل الحاسوب واألدوات
المساعدة جميها يباع معا كوحدة واحدة ،أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة ،بطاقات
الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة (بطاقات تخزين) ،بطاقات الوسائط الذكية (وحدة تخزين)
وأجهزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشو احن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة
الكهربائية ومحوالت الطاقة الكهربائية للمركبات ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية
وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجهزة واألجهزة الطرفية األخرى والكابالت الكهربائية
والموصالت الخاصة بمعدات الحاسوب أعاله وأجهزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجهزة
المودم (المضمان  /ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) وكابالت الحاسوب،
برمجيات الحاسوب وأجهزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجهزة التوجيه (جهاز طرفي
حاسوبي لتوجيه رزم البيانات) ،أجهزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والهاتف ،الواقيات
ألجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب
اللوحي ،الهواتف المحمولة ،الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط التي يمكن ارتداؤها ،عصا
التحكم لالستخدام مع أجهزة الحاسوب وسماعات الواقع االفتراضي والنظارات الذكية.

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
172542
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computers, desktop computers, notebook computers, laptop
computers, tablets computers, servers, computer peripheral
devices and parts and fittings therefor; monitors, keyboards,
mouses, printers, scanners, remote control devices, projectors,
co-processors, modems, hard disk drives, CD read/write drives,
digital video read/write drives, optical drives; solid state drives,
namely, fibre channel disk storage, fiber channel disk substorage, SCSI disk storage and tape drives for use in computer
systems; docking stations, battery chargers, speakers and,
electronic or memory boards and chips, cables and connectors,
all for use with computers; computer operating and utility
software all sold together as a unit; personal and handheld
computers; memory cards, compact flash cards; smart media
cards, computer styli, batteries, battery chargers, headphones,
electric power adapters, vehicle electric power adapters,
keyboards, scanners, cradles for recharging and connecting to
other devices and peripherals, electric cables and connectors
for the above computer hardware and computer peripherals,
namely, modems, computer cables; computer software,
;computer network devices, namely, switches and routers
computer hardware, namely, firewalls and telephony; sleeves
for notebook computers, laptop computers and tablet
computers; mobile phones; smartwatches, wearable activity
trackers; joysticks for use with computers, virtual reality
headsets, smart glasses.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

Waleed Aljeemaz Optics
شركة نظارات وليد الجيماز -وليد خليفة مبارك الجيماز وشريكته شركة ذات
Co. – Waleed Khalifa
مسئولية محدودة
Mubarak Aljeemaz & His
Partner W.L.L.
lpc oapN ty
: KUWAIT
كويت
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Salmiyah, Block (71), Building
الكويت ،السالمية ،قطعه ( ،)61مبنى ( ،)16محل (،)65
(12), Shop (20), Ground
االرضي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

23/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
166864

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدسات الالصقة ،علب العدسات الالصقة ،عدسات تقويم البصر [بصرية] ،العدسات
البصرية ،عدسات شيئية [بصرية] ،عدسات العيون ،النظارات الطبية ،إطارات للنظارات
الطبية والنظارات الشمسية.

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172378
Class
9

Trademark

Goods/Services
Contact lenses; Cases for contact lenses; Correcting lenses
[optics]; Optical lenses; Objectives [lenses optics]; Ophthalmic
lenses; Eyeglasses; Frames for eyeglasses and sunglasses.
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تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الراوي لصناعة االسالك والكوابل االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الشهيد وصفي التل  ،ص.ب61876 ,116:

ص.ب  61876 - 116المدينة/الشارع:شارع الشهيد وصفي
التل
9
الصنف
166716

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األسالك والكابالت الكهربائية

23/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

AL-RAWI COMPANY
JORDANIAN WIRES AND
CABLES
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman-alnammak ben almkran, P.O.Box:
112, 21467
Applicant for
P.O.Box 112 -21467 city/street: AmmanCorrespondence
alnammak ben almkran
Trademark
172612
Class
9

Goods/Services
Electric Wires and cables
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Shaker Basim Shaker
ALhaddad
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman-Wasfi AL -tal street 93, P.O.Box: 33, 11953
Applicant for
P.O.Box 33 -11953 city/street :AmmanCorrespondence
Wasfi AL -tal street -93
Trademark
172515
Class
9

Goods/Services
Computer Programs — Downloadable Software, eppile
Programs — Downloadable Software, headers — Bar code,
Monitors — computer hardware Printers for use with computer,
Computer peripheral devices, Precision balances

26/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شاكر باسم شاكر الحداد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، 28-  شارع وصفي التل-الشارع عمان/المدينة
11208 ,88:ب.ص
 شارع وصفي-عمان
9

الصنف

الشارع/ المدينة11208 - 88 ب.ص
28- التل
166010

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 شاشات, قارئات شيفرات االعمدة, برامج خلوية قابلة للتنزيل,برامج حاسوبية قابلة للتنزيل
,اجهزة ملحقة بالحاسوب,  تستخدم مع اجهزة الحاسوب-  طابعات, اجزاء حاسوب- عرض
موازين دقيقة
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Date of

14/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Classic Fashion Apparel
Industry LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hassan City - QIZ - Irbid, P.O.Box: 7297,
11118
Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 41 Sa’eed Bin AlCorrespondence
Hareth Street, Jabel El Weibdeh, Amman
Trademark
172562
Class
9

Goods/Services
clothing for protection against fire, gloves for protection against
accidents, clothing especially made for laboratories

14/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

االزياء التقليديه لصناعة االلبسه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  اربد-  مدينة الحسن- المناطق الصناعية المؤهلة
11114 ,6626:ب.ص
 شارع سعيد بن الحارث81  عمان11114 - 6626 ب.ص
9

الصنف

166076

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ً  مالبس مصنوعة خصيصا, القفازات للوقاية في الحوادث,مالبس واقية من الحريق
للمختبرات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/10/2020

اسم طالب التسجيل:

شينزين لتجارة قطع الكمبيوتر

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
عمان الجاردنز عماره  ، 22ص.ب11415 ,868:

عنوان التبليغ

ص.ب  11415 - 868عمان الجاردنز عماره 22

رقم العالمة التجارية

166058

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الحاسوب

21/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Shwnzhen trading for
computer parts
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman,ghardens street 99, P.O.Box: 324,
11810

9

Applicant for
P.O.Box 324 -11810 Amman,ghardens
Correspondence
street 99
Trademark
172504
Class
9

Goods/Services
computers
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/11/2020

اسم طالب التسجيل:

القوة والجودة لصناعة و تصدير مستلزمات االجهزة الخلوية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب261260 ,11126:

Strength and quality for
making and importing
phone accessories
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 11192, 921975

عنوان التبليغ

ص.ب  261260 - 11126عمان

Applicant for
P.O.Box 11192 -921975 Amman
Correspondence
Trademark
172558
Class
9

رقم العالمة التجارية

166004

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األغشية الواقية المعدة للهواتف الذكية ,أسالك هواتف ,األغطية للهواتف الذكية ,الحافظات
للهواتف الذكية ,اطقم غير يدوية للهواتف ,عصا حمل الهواتف لاللتقاط الصور الذاتية
(مناصب أحادية محمولة باليد),

03/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

9

Goods/Services
protective films adapted for smartphones, telephone wires,
covers for smartphones, cases for smartphones hands-free kits
for telephones, selfie sticks hand-held monopods ,
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Date of

08/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

صبري محمد وليد صبرى ظاظا

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11168 ,11178:ب. ص، عمان مرج الحمام شارع مراكش

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان مرج الحمام شارع مراكش11168 - 11178 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Sabri " moh'd walid " sabri
zaza
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Marj al hamam doar al dalla, P.O.Box:
11163, 11123
Applicant for
P.O.Box 11163 -11123 Marj al hamam
Correspondence
doar al dalla
Trademark
172411
Class
9

Goods/Services
computer software applications, downloadable to book medical
appointments for patients
Disclaimer: the registration of this trademark doesnot give the
owners the exclusive right to use the word (100 doctor online )if
used separately from the mark

9

الصنف

166811

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 القابلة للتحميل لحجز المواعيد الطبية للمرضى،تطبيقات برمجيات الحاسوب
 ان تسجيل هذه العالمة التجارية ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات:التنازل
) اذا وردت بمعزل عن العالمة100 doctor online(
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Date of

05/05/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

05/05/2019

: تاريخ ايداع الطلب

بوش هيلث ايرالند ليمتد

:اسم طالب التسجيل

ايرلندا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Bausch Health Ireland
Limited
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, Ireland

،68  دبلن، سيتيويست بيزنيس كامبوس، ليك درايف8518
ايرلندا

Applicant for
Correspondence

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172577
Class
10

Goods/Services
ophthalmic surgical apparatus for inserting intraocular lenses.

10

الصنف

166066

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.األجهزة الجراحية للعيون إلدخال العدسات داخل العين
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تاريخ ايداع الطلب :

09/01/2020

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

الكون ،إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو لويس ديفري  ،7سي اتش 1651-فريبورغ سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،158شارع مكة ،عمان -
االردن
10
الصنف
166062

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجهزة و األدوات الجراحية لالستخدام في جراحة العيون.

09/01/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Alcon Inc.
lpc oapN ty
: 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
172529
Class
10

Trademark

Goods/Services
Surgical apparatus and instruments for use in ophthalmic
surgery.
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Date of

01/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

LABORATOIRES
FILORGA COSMETIQUES
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-4 rue de Lisbonne, 75008 PARIS
(France)
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172464
Class
10

Goods/Services
Apparatus and instruments for beauty purposes, namely dermal
implant for medical use for filling out wrinkles or increasing
their volume, hypodermic syringes for medical use.

01/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

البوراتوريز فيلورجا كوزميتيكس

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

) باريس (فرنسا60554 ، رو دي ليسبون8-6

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
166878

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة وأدوات لغايات التجميل وبالتحديد زرعات جلدية لالستعمال الطبي لمآل التجاعيد او
.زيادة حجمها وحقن تحت الجلد لالستعمال الطبي
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تاريخ ايداع الطلب :

10/03/2020

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

دي اس ام آي بيه اسيتس بي.في.
هولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
DSM IP Assets B.V.
lpc oapN ty
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The
Netherlands

هيت اوفرلون  7811 ،1تي اي هيرلين ،هولندا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166048

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أطقم الفحوصات التشخيصية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء514180228 :
تاريخ االدعاء6512/11/51 :

الصنف

10/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172583
Class
10

Trademark

Goods/Services
Diagnostic test kits
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018145994
Claim Date: 01/11/2019
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
STADA Arzneimittel AG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Stadastrasse 2–18, 61118 Bad Vilbel,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172539
Class
10

Goods/Services
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments; Artificial limbs, eyes and teeth; Orthopedic
articles; Suture materials; Applicators for medications; Medical
apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the
human body; Diagnostic apparatus for medical purposes;
Therapeutic and assistive devices adapted for persons with
disabilities; Massage apparatus; Apparatus, devices and articles
for nursing infants; Sexual activity apparatus, devices and
articles all aforesaid goods packed exclusively in cuboidshaped packaging.
The registration of this trademark should be in red color
according to the print filed with the application.

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ستادا ارزنيميتال ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، باد فيلبيل71114 ،14-6 ستاداستراسيه
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية,أبو غزالة للملكية الفكرية
11126  عمان261155  ب. ص، شارع مكة،158 رقم
االردن
10
الصنف
166082

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 األطراف والعيون واألسنان،األجهزة واألدوات الجراحية والطبية وطب األسنان والبيطرية
 أجهزة، أدوات تطبيق األدوية، مواد خياطة أو تقطيب الجروح، أدوات التجبير،االصطناعية
، أجهزة التشخيص لألغراض الطبية،طبية إلدخال المستحضرات الصيدالنية إلى جسم اإلنسان
 أجهزة، أجهزة تدليك،األجهزة العالجية والمساعدة المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 أجهزة ومعدات ومواد النشاط الجنسي وجميع السلع المذكورة،ومعدات ومواد لرعاية األطفال
.معبأة على وجه الحصر في عبوات مكعبة الشكل

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون االحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

31/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Novartis AG
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4002 Basel, Switzerland

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

: تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل8556
- 880 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11461

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
172667
Class
10

31/05/2020

10

الصنف

166776

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172382
Class
10

Goods/Services
Surgical apparatus and instruments; Veterinary apparatus and
instruments; Dental apparatus and instruments.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020106298.9
Claim Date: 13/05/2020
The registration of this trademark should be limited in green
and white colors according to the print filed with the application

17/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 ألمانيا، برلين16686 ،188 ستراسيه-ويلهيلم-كايسر

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
166846

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. أجهزة وأدوات طب األسنان، األجهزة واألدوات البيطرية،األجهزة واألدوات الجراحية
DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
856565157624.2 :رقم االدعاء
6565/50/18 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االخضر واالبيض ذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

12/08/2020

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

بي واي دي كومباني ليمتد
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
BYD Company Limited
lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.1, Yan’an Road, Kuichong Street,
Dapeng New District, Shenzhen, People’s
Republic of China

رقم  ,1يانعان رود ،كويتشونج ستريت ،دابينج نيو ديستركت،
شينزهين ،جمهورية الصين الشعبية
نادر جميل قمصية ص.ب  604 11418 - 186560شارع
الملك عبدهللا الثاني ،عمان
166864

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أقنعة؛ أقنعة صحية لغايات طبية؛ مصابيح كهربائية لغايات طبية؛ موازين حرارة لالذن؛
أجهزة للعالج الطبيعي؛ زجاجات رضاعة؛ رفاالت (كبود)؛ أطراف اصطناعية؛ أحزمة بطن؛
مواد للخياطة الجراحية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCN :
رقم االدعاء88116878 :
تاريخ االدعاء6565/56/14 :

12/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

10

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172478
Class
10

Trademark

Goods/Services
Masks; Sanitary masks for medical purposes; lamps for medical
purposes; ear thermometer; physiotherapy apparatus; feeding
bottles; condoms; artificial limbs; abdominal belts; suture
materials
Priority claim: Claim Country: CN
Claim No.: 44112464
Claim Date: 18/02/2020
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Date of

13/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

SHENZHEN NEW
INDUSTRIES BIOMEDICAL
ENGINEERING CO., LTD.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 21st Floor, Snibe Building, No.23, Jinxiu
East Road, Jinsha Community, Kengzi
Street, Ping shan District, Shenzhen,
Guangdong, China
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172380
Class
10

Goods/Services
Blood testing apparatus; Haemocytometers; Testing apparatus
for medical purposes; Diagnostic apparatus for medical use;
Diagnostic apparatus for medical purposes; Radiological
apparatus for medical purposes; Medical ultrasound apparatus;
Apparatus for use in medical analysis; Analysers for bacterial
identification for medical purposes; Medical apparatus and
instruments.

13/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.شنتشن نيو اندستريز بايوميديكال انجنيرينغ كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 جينكسيو ايست،68 . نو، سنيب بيلدنغ،تونتي فيرست فلور
، بينغ شان ديستريكت، كنجزي ستريت، جينشا كوميونيتي،رود
 الصين، غوانغدونغ،شنتشن
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
166845

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجهزة االختبار لألغراض،) أجهزة عدادات خاليا الدم (أجهزة لقياس الدم،أجهزة فحص الدم
 أجهزة، أجهزة التشخيص لألغراض الطبية، أجهزة التشخيص لالستخدام الطبي،الطبية
 أجهزة لالستخدام في، أجهزة الموجات فوق الصوتية الطبية،إشعاعية لألغراض الطبية
. األجهزة واألدوات الطبية، أجهزة التحليل لتحديد البكتيريا لألغراض الطبية،التحاليل الطبية
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Middle East CO.For
Medical Bags Manufauring
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman-Naur-behindDAD,
P.O.Box: 2937, 11181
Applicant for
P.O.Box 2937 -11181 city/street :AmmanCorrespondence
Naur-behindDAD
Trademark
172441
Class
10

Goods/Services
Medical Disposables as bloodlines medical apparatus used in
kindney dialysis treatment with dialyzers
The registration of this mark does not give owners the right to
use the letter (m)if used separately from the mark

18/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الشرق األوسط لصناعة العبوات الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  خلف دار الدواء- ى ناعور-الشارع عمان/المدينة
11141 ,6286:ب.ص
- ى ناعور-الشارع عمان/ المدينة11141 - 6286 ب.ص
خلف دار الدواء
10
الصنف
166881

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستهلكات طبية وهي عباره عن خطوط نقل الدم التي تستخدم في تقنية غسيل الكلى مع فالتر
غسيل الكلى
 ) بمعزل عنp( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الحرف
العالمه
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Date of

14/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Classic Fashion Apparel
Industry LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hassan City - QIZ - Irbid, P.O.Box: 7297,
11118
Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 41 Sa’eed Bin AlCorrespondence
Hareth Street, Jabel El Weibdeh, Amman
Trademark
172561
Class
10

Goods/Services
boots for medical purposes, clothing especially for operating
rooms, gloves for medical purposes, masks for use by medical
personnel, surgical drapes

14/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

االزياء التقليديه لصناعة االلبسه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  اربد-  مدينة الحسن- المناطق الصناعية المؤهلة
11114 ,6626:ب.ص
 شارع سعيد بن الحارث81  عمان11114 - 6626 ب.ص
10

الصنف

166071

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أقنعة للطاقم, قفازات لغايات طبية, المالبس المخصصة لغرف العمليات,أحذية لغايات طبية
 أغطية معقمة جراحية,الطبي
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تاريخ ايداع الطلب :

08/08/2019

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

المجموعة الفنية العربية
االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

08/08/2019

Date of

عمان  -شارع وصفي التل  ، 886عمان  ،ص.ب,485805:
11148

eaaN tpac lppA:
Arab Technical Group
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Wasfi Altal St 342, Amman,
P.O.Box: 830450, 11183

عمان  -شارع وصفي التل  ، 886عمان ،
ص.ب11148 ,485805:
الصنف
166888

Applicant for
Amman- Wasfi Altal St 342, Amman,
Correspondence
P.O.Box: 830450, 11183
Trademark
172433
Class
11

من اجل البضائع/الخدمات التالية
انظمة التدفئة  /بويلرات ,راديترات  ,تدفئة تحت البالط ,أنظمة التكييف والتهوبة  /تشيلرات,
وحدات تكييف داخلية وخارجية اجهزة تكييف مركزية  ,اجهزة تبريد منفصلة أنظمة الطاقة
الشمسية  /محوالت انفيرترات خاليا كبروضوئية خاليا شمسية ولوحات كبهربائية  .وحدات
تنقية هواء.

11

Goods/Services
Heating systems / boilers — radiators — under floor heating
& systems /air conditioning systems vrv systems Outdoor
indoor units — inverters photovoltic- air filteration systems
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Date of

09/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ziad Al-Omoush &
Partners Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Zarka-Omer Bin Al Khattab Charitable
Associaton Street, P.O.Box: 150479, 13115

Goods/Services
Lamps, lamp (Electric ..) chinese lanterns ,luminous tubes for
lighting ,Telephone wires , connector ( electricity ) connection (
electric ) control panels ( electricity) converter. electric ,pulgs,
sockets and other contacts ( electric connections)regulating
apparatus electric fans ( air — conditioning ) fans ( electric ) for
personal use ,air suction machines

: تاريخ ايداع الطلب

شركة زياد العموش وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، شارع جمعية عمر بن الخطاب الخيرية/الزرقاء
18110 ,105862:ب.ص
الشارع/ المدينة18110 - 105862 ب.ص
شارع جمعية عمر بن الخطاب الخيرية/ الزرقاء

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 150479 -13115 city/street
ZARKA-OMER BIN AL KHATTAB
CHARITABLE ASSOCIATON STREET
172595
Class
11

09/08/2020

11

الصنف

166020

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وصالت, اسالك هاتف, انابيب مضيئة لالضاءه, مصابيح صينيه, مصابيح كهربانيه,مصابيح
 قوابس وماخد, لوحات تحكم ( كهربائية ) محوالت كهربائيه,( كهربانيه ) وصالت كهربائية
,)  مراوح ( لتكيف الهواء, اجهزة تنظيم كهربائية, وادوات توصيل اخرى وصالت كهربائية
 االت شفط الهواء, مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي
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Date of

25/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Khaled Kayed Rajeh
Mansour
lpc oapN ty
: 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
172401
Class
11

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 generic words if they appear separately
from the mark.

11

الصنف

25/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

خالد كايد راجح منصور

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11185 ,860161:ب. ص، عمان االردن

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان االردن11185 - 860161 ب.ص

عنوان التبليغ

166851

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مجففات، أجهزة تبخير ليست لغايات طبية،أجهزة ومعدات توليد البخار وتشمل أجهزة تبخير
شعر
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستخدام الكلمات العامة اذا ما
.ظهرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2020

اسم طالب التسجيل:

هيثم البسط و شريكه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Haitham Al-Bast and his
partner
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Jordan, P.O.Box: 510580, 11191

عمان  -المملكة االردنية الهاشمية  ،ص.ب,015045:
11121
ص.ب  11121 - 015045عمان  -المملكة االردنية الهاشمية
166056

28/10/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكيفات الهواء ،أجهزة الهواء الساخن؛ مرطبات الهواء ،مواقد كهربائية ،أجهزة للتدفئة
[صوبات غاز  -كاز  -كهرباء .المشعاعات للتدفئة) مواقد النار للتدفئة ،المنزلية  -شعيرات
التدفئة الكهربائية.
التنازل :ان تسجيل هذه العالمة العالمة ال يعطى اصحابها الحق المطلق باستخدام كلمة "
 " GENERALاذا ما وردت بمعزل العالمة

11

Applicant for
P.O.Box 510580 -11191 Amman Jordan
Correspondence
Trademark
172507
Class
11

Goods/Services
Air- Conditioners, Hot air apparatus; Humidifiers; Electric
]ranges; Heating Apparatus - Gas - Electric - Radiators [ Heating
Fireplaces, Domestic - Heating Filaments, Electric
Disclaimer: The registration of this mark does not give its
owners the absolute right to use the word "GENERAL" if it is
mentioned separately
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Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

زكية للتطبيقات الذكية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11286 ,55:ب. ص، عمان \ شارع عبد هللا الكعابنة

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان \ شارع عبد هللا الكعابنة11286 - 55 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Zakiyeh Limited liability
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Abdullah Al Ka'abneh Street,
P.O.Box: 00, 11947
Applicant for
P.O.Box 00 -11947 Amman / Abdullah Al
Correspondence
Ka'abneh Street
Trademark
172724
Class
11

Goods/Services
electric lamps, luminous house numbers, ceiling lights,
standard lamps

11

الصنف

166668

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المصابيح العادية, أضواء األسقف, أرقام مضيئة للمنازل,المصابيح الكهربائية
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Date of

01/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Abedalqader Ismail
Almalaheem & Partner
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Alezza Street, Commercial Area 1, Bulding
No 8, Aqaba, Jordan, P.O.Box: 2162,
77110

Goods/Services
Air conditioning and air conditioners and their spare parts,
namely, thermostats, compressors, automatic timer machines,
motors, pumps and straws for air conditions; air cooling
apparatus; air driers (dryers); air purifying apparatus and
machines; air re-heaters; heating apparatus; hand drying
apparatus for washrooms; bakers ovens; refrigerators; water
coolers; dryers (hair); barbecues; grills (cooking appliances);
fans; furnaces; hearths

: تاريخ ايداع الطلب

عبدالقادر اسماعيل المالحيم وشريكه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، العقبة،4  عمارة رقم، المنطقة التجارية االولى،شارع العزه
66115 ,6176:ب. ص، االردن
 شارع604 11418 - 186560 ب.نادر جميل قمصية ص
 عمان،الملك عبدهللا الثاني

Applicant for
Correspondence
Trademark

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172549
Class
11

01/11/2020

11

الصنف

166082

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجهزة تكييف الهواء والمكيفات وقطع الغيار الخاصة بها والمعني بها ثيرموستات
وكمبريسيرات واوتوماتيك تايمر و ماتورات ومضخات وقش المكيفات؛ اجهزة تبريد الهواء؛
 اجهزة تدفئة؛،مجففات هو اء؛ اجهزة ومكنات تنقية الهواء؛ اجهزة اعادة تسخين الهواء
اجهزة تجفيف اليدين؛ افران طبخ؛ ثالجات؛ برادات المياه؛ مجففات الشعر؛ مجففات الغسيل؛
سخانات؛ شوايات؛ شوايات (ادوات طهي)؛ مراوح؛ افران؛ مدافئ
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Date of

03/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL Rased Co for Electrical
Appliances Industry
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address sahab - Abdullah II Ibn Al Hussein
Industrial estat - Building 234, P.O.Box:
3295, 11953

Goods/Services
air cooling apparatus

: تاريخ ايداع الطلب

الراصد لصناعة االجهزة الكهربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

688  مبنى-  مدينة عبدهللا الثاني ابن الحسين الصناعية- سحاب
11208 ,8620:ب. ص،
مدينة عبدهللا الثاني ابن-  سحاب11208 - 8620 ب.ص
688  مبنى- الحسين الصناعية

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 3295 -11953 sahab - Abdullah II
Ibn Al Hussein Industrial estat - Building
234
172431
Class
11

03/11/2020

11

الصنف

166881

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة تكييف الهواء
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Date of

05/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Al Marenah Smart Cities
Communications
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Rafeeq Al Adem Street, P.O.Box:
942036, 11194
Applicant for
P.O.Box 942036 -11194 Amman - Rafeeq
Correspondence
Al Adem Street
Trademark
172644
Class
11

Goods/Services
air filters for air-conditioning unitsair-conditioning installations
air-conditioning units central air-conditioning installations fans
for air-conditioning installations residential air-conditioning
units air-conditioning apparatus and installations airconditioning apparatus for household purposes air-conditioning
installations for commercial use air-conditioning installations
for household purposes air-conditioning installations and
apparatus ventilation [air-conditioning] installations for
buildings combined heating and air-conditioning apparatus heat
pumps fuel cell cooling pumps [heat sinks] heating installations
[water] water heating installations hot water heating
installations electric water heating apparatus swimming pool
heaters installations for heating swimming pools infrared
heating panels, measuring and control devices for airconditioning technology
Disclaimer: Notice the registration of this trade mark does not
give owners the exclusive right to use (Thermoflix) if used
separately from the mark.

05/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المرنه التصاالت المدن الذكيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11128 ,286587:ب. ص،  شارع رفيق العظم-عمان

11128 ,286587:ب. ص،  شارع رفيق العظم-عمان
11

الصنف

166788

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
فالتر الهواء لوحدات التكييف وتركيبات التكييف وحدات التكييف تركيبات التكييف المركزي
مراوح لتركيبات التكييف وحدات التكييف السكنية أجهزة ومنشآت تكييف الهواء جهاز تكييف
الهواء لألغراض المنزلية منشآت تكييف الهواء لالستخدام التجاري تركيبات تكييف الهواء
لألغراض المنزلية منشآت وأجهزة تكييف الهواء تهوية [تكييف الهواء] تركيبات للمباني
]جهاز تدفئة وتكييف مشترك مضخات حرارية مضخات تبريد خاليا الوقود [أحواض حرارية
منشآت التدفئة [الماء] منشآت تسخين المياه منشآت تسخين الماء الساخن جهاز تسخين
المياه الكهربائية سخانات حمامات السباحة تركيبات تدفئة حمامات السباحة لوحات التدفئة
 أجهزة قياس وتحكم لتقنية التكييف,باألشعة تحت الحمراء

) Thermoflix(  إن تسجيل هذه العالمه ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال:التنازل
بمعزل عن العالمه
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Date of

21/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

lppA eaaN tpac:

21/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

االعتماد الدولية لتجارة االجهزة الكهربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

ALAIETIMAD
INTERNATIONAL
COMPANY FOR
ELECTRICAL DEVICES
TRADE
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Sweileh - Main Street, P.O.Box:
941555, 11194

,281000:ب. ص،  الشارع الرئيسي-  صويلح- عمان
11128

Applicant for
P.O.Box 941555 -11194 Amman - Sweileh
Correspondence
- Main Street
Trademark
172720
Class
11

,281000:ب. ص،  الشارع الرئيسي-  صويلح- عمان
11128
الصنف
166665

Goods/Services
microwave ovens cooking apparatus, hair driers, deep fryers,
electric, toasters, coffee machines, electric, electric fans for
personal use, heating apparatus, electric, refrigerators, kilns,
coffee percolators, electric, multicookers, air, cooling apparatus

11

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 محمصات الخبز, الكهربائية، المقالي العميقة, مجففات شعر,  أجهزة طهو, أفران ميكروويف
، أجهزة التسخين,المراوح الكهربائية لالستخدام الشخصي, الكهربائية،مكائن القهوة,
 أجهزة, الطباخات متعددة الوظائف, الكهربائية، أباريق القهوة, أفران, , الثالجات,الكهربائية
تكييف الهواء
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تاريخ ايداع الطلب :

30/01/2020

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

اف سي ايه يو اس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
FCA US LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills,
Michigan 48326, USA

 1555كرايسلر درايف ،أوبورن هيلز ،والية ميتشيغان
 ،84867الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166745

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات اآللية وقطعها

الصنف

30/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172680
Class
12

Trademark

Goods/Services
Motor vehicles and parts thereof
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تاريخ ايداع الطلب :

30/01/2020

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

اف سي ايه يو اس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
FCA US LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills,
Michigan 48326, USA

 1555كرايسلر درايف ،أوبورن هيلز ،والية ميتشيغان
 ،84867الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

166720

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات اآللية وقطعها

الصنف

30/01/2020

Date of

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

12

12

Class

Applicant for
Correspondence

172695

Trademark

Goods/Services
Motor vehicles and parts thereof
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تاريخ ايداع الطلب :

13/02/2020

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

اف سي ايه يو اس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
FCA US LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills,
Michigan 48326, USA

 1555كرايسلر درايف ،أوبورن هيلز ،والية ميتشيغان
 ،84867الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166046

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات اآللية وقطعها.

الصنف

13/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172587
Class
12

Trademark

Goods/Services
Motor vehicles and parts thereof.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

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

رونو اس.ايه.اس.
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/05/2020

Date of

 18/10كيه الفونس ليه جالو –  26155بولونيه-بيانكور -
فرنسا

eaaN tpac lppA:
RENAULT s.a.s.
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 13/15 Quai Alphonse Le Gallo - 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

166068

الصنف

12

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات وأجهزة النقل برا والمركبات اآللية ،وقطعها ،تحديدا ممتصات الصدمات ألنظمة
التعليق للمركبات؛ ممتصات الصدمات للسيارات؛ مسا ند الرأس لمقاعد المركبات؛ أعمدة نقل
الحركة للمركبات البرية؛ علب التروس للمركبات البرية؛ أغطية محركات المركبات؛ أغطية
محركات السيارات؛ أغطية محركات المركبات؛ أبدان السيارات؛ أحزمة األمان لمقاعد
السيارات؛ هياكل السيارات؛ الدارات الهيدروليكية للمركبات؛ أقراص مكابح المركبات؛ قوابض
التعشيق للمركبات البرية؛ أغطية لمحاور العجالت؛ مساحات الزجاج األمامي للمركبات ؛
مكابح المركبات؛ اإلطارات المعدنية لعجالت المركبات؛ لوحات تشغيل المركبات؛ المحركات
للمركبات البرية؛ الزجاج األمامي؛ مصدات السيارات؛ اإلطارات؛ حامالت األمتعة للمركبات؛
أبواب للمركبات؛ عجالت المركبات؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ مقاعد للمركبات؛ نوافذ للمركبات؛
عجالت التوجيه للمركبات؛ أغطية للمركبات (ذات األشكال)

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172573
Class
12

Trademark

Goods/Services
Vehicles, apparatus for locomotion by land, motor vehicles,
parts therefor, namely suspension shock absorbers for
vehicles; Shock absorbers for automobiles; Head-rests for
vehicle seats; Transmission shafts for land vehicles; Gear
;boxes for land vehicles; Hoods for vehicles; Automobile hoods
covers for vehicle engines; Automobile bodies; Safety belts for
vehicle seats; Automobile chassis; Hydraulic circuits for
vehicles; Vehicle brake discs; Clutches for land vehicles; Hub
caps; Windscreen wipers; Brakes for vehicles; Rims for vehicle
;wheels; Vehicle running boards; Motors for land vehicles
Windscreens; Bumpers for automobiles; Tires; Luggage carriers
for vehicles; Doors for vehicles; Vehicle wheels; Rearview
mirrors; Vehicle seats; Windows for vehicles; Steering wheels
]for vehicles; Vehicle covers [shaped
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تاريخ ايداع الطلب :

11/05/2020

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

اف سي ايه يو اس ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
FCA US LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills,
Michigan 48326, USA

 1555كرايسلر درايف ،أوبورن هيلز ،والية ميتشيغان
 ،84867الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166042

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المركبات لالستخدام الرياضي وأجزاؤها باستثناء اإلطارات والعجالت

الصنف

11/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172589
Class
12

Trademark

Goods/Services
sport utility vehicles and parts thereof excluding tires and
wheels.
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تاريخ ايداع الطلب :

28/07/2020

اسم طالب التسجيل:

سوميتومو رابــر انداستريز ،ال تي دي.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD.

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اطارات للمركبات؛ إطارات السيارات؛ إطارات الشاحنات؛ إطارات الحافالت؛ إطارات المركبات
ذات العجلتين؛ اإلطارات للدراجات النارية.

eaaN tpac lppA:

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

 ،2-7واكينوهاما-تشو -8تشومي ،تشو-كو كوبي -شي ،هيوجو
 ،5566-701اليابان

166726

28/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172697
Class
12

Trademark

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

06/08/2020

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

دافانتي تايرز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Davanti Tyres Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Oak House, Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-le-Willows WA12 0HF,
United Kingdom

اوك هاوس ،ويدالندز بارك ،أشتون رود ،نيوتن-لي-ويلوس،
دبليو ايه  5 16اتش اف ،المملكة المتحدة
نادر جميل قمصيةص.ب  604 11418 - 186560شارع
الملك عبدهللا الثاني ،عمان
166848

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلطارات أو العجالت؛ اإلطارات الصلبة وشبه الهوائية والهوائية؛ جنوط وأغطية لعجالت
المركبات بجميع أنواعها

06/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172483
Class
12

Trademark

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 :

06/08/2020

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

دافانتي تايرز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Davanti Tyres Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Oak House, Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-le-Willows WA12 0HF,
United Kingdom

اوك هاوس ،ويدالندز بارك ،أشتون رود ،نيوتن-لي-ويلوس،
دبليو ايه  5 16اتش اف ،المملكة المتحدة
نادر جميل قمصية ص.ب  604 11418 - 186560شارع
الملك عبدهللا الثاني ،عمان
166841

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلطارات أو العجالت؛ اإلطارات الصلبة وشبه الهوائية والهوائية؛ جنوط وأغطية لعجالت
المركبات بجميع أنواعها

06/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172481
Class
12

Trademark

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 :

06/08/2020

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

دافانتي تايرز ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Davanti Tyres Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Oak House, Woodlands Park, Ashton
Road, Newton-le-Willows WA12 0HF,
United Kingdom

اوك هاوس ،ويدالندز بارك ،أشتون رود ،نيوتن-لي-ويلوس،
دبليو ايه  5 16اتش اف ،المملكة المتحدة
نادر جميل قمصية ص.ب  604 11418 - 186560شارع
الملك عبدهللا الثاني ،عمان
166846

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلطارات أو العجالت؛ اإلطارات الصلبة وشبه الهوائية والهوائية؛ جنوط وأغطية لعجالت
المركبات بجميع أنواعها

06/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

& Nader Jamil Qumsieh (NJQ
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172482
Class
12

Trademark

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 :

13/08/2020

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

ايليوس تاير كومباني ،ليمتد.
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AEOLUS TYRE CO.,LTD
lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.48 Jiaodong South Road
Jiaozuo,Henan,China

رقم  ،84جياودونغ ساوث روود جياوزو -هينان ،الصين

دراس وحجازي للملكية الفكرية ص.ب 11125 - 260051
عمان -االردن  -العبدلي  -مجمع عمان التجاري (الفريد) ط8
166705

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تيوبات داخلية لالطارات المضغوطة; إطارات للدراجات الهوائية; جنطات لالطارات
المضغوطة; إطارات الهواء المضغوط; إطارات صلبة للمركبات; أغطية االطار االحتياطي;
اطارات سيارات; تيوبات داخلية للدراجات الهوائية; مستلزمات اصالح التيوبات الداخلية;
إطارات لعجالت المركبات.

13/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

12

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
172650
Class
12

Trademark

Goods/Services
Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; bicycle tyres; casings for
pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires; solid tires for vehicle
wheels; spare wheel covers; automobile tires [tyres]; inner
tubes for bicycle tires; repair outfits for inner tubes; tires for
vehicle wheels.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شانكسي هيفي -ديوتي اوتومبيل كو .,ال تي دي.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

SHAANXI HEAVY-DUTY
AUTOMOBILE CO., LTD.

جيانغوي اندستيلاير بارك ,اكسيان ايكنوميك آند تكنولوجيكال
ديفولبمينت زون ,اكسيان  ,615655شانكسي ,الصين.
دراس وحجازي للملكية الفكرية ص.ب 11125 - 260051
عمان -االردن  -العبدلي  -مجمع عمان التجاري (الفريد) ط8
166782

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكك الحديدية ؛ سيارات؛ هياكل
سيارات؛ مكائن للمركبات البرية ؛ محركات للمركبات البرية ؛ محاور دواليب المركبات ؛
لهياكل السيارات ؛ صناديق مسننات للمركبات البرية ؛ دراجات هوائية ؛ إطارات سيارات ؛
قوارب ؛ دراجات نارية ؛ مقاعد للمركبات ؛ شاحنات ؛ عربات تخييم ؛ عربات ذات دوالبين
للخراطيم ؛ مقطورات [مركبات] ؛ شاحنات للرش ؛ مركبات حربية للنقل ؛ مركبات خلط
الخرسانة ؛ حافالت

23/08/2020

12

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address JINGWEI INDUSTRIAL PARK, XI’AN
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE, XI’AN 710200,
SHAANXI, P. R. CHINA
Applicant for
Darras & Hijazi Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
Trademark
172649
Class
12

Goods/Services
vehicles for locomotion by land, air, water or rail; cars /
automobiles / motor cars; automobile chassis; engines for land
;vehicles / motors for land vehicles; axles for vehicles
;automobile bodies; gear boxes for land vehicles; bicycles
automobile tyres / automobile tires; boats; motorcycles; vehicle
;]seats; trucks; camping cars; hose carts; trailers [vehicles
sprinkling trucks; military vehicles for transport; concrete
mixing vehicles; motor buses

178

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة البوابه الذهبية لتجارة قطع غيار السيارات ذ.م .م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
عمان/ابوعلندا/ش غرناطه  ،ص.ب11026 ,06:

golden gate for spare
parts trading co ltd
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/abu alanda, P.O.Box: 52, 11592

عنوان التبليغ

ص.ب  11026 - 06عمان/ابوعلندا/ش غرناطه

Applicant for
P.O.Box 52 -11592 amman/abu alanda
Correspondence
Trademark
172592
Class
12

رقم العالمة التجارية

166026

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طابات هواء للشاحنات والسيارات

الصنف

08/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

12

Goods/Services
air spring for truck and cars
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تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2019

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

مونتريز تيودور أس أيه
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
MONTRES TUDOR SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 Rue Francois-dussaud, Geneva,
Switzerland

 8رو فرانسويز  -دوساود ،جنيفا ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166766

22/10/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات وقطع وأجزاء الساعات ،تحديدا الساعات وساعات اليد ونوابض الساعات ،زجاج
الساعات البلوري ،زجاج الساعات ،عقارب الساعات ومواد صناعة الساعات وإكسسوارات
الساعات ومواد صناعة ا لساعات والساعات و أدوات قياس الوقت األخرى واجهزة التوقيت
وأدوات قياس وتسجيل الوقت (ساعات ومواد صناعة الساعات) والقشط لساعات اليد
وأقراص الساعات الداخلية المرقمة (الساعات ومواد صناعة الساعات) والصناديق وعلب
العرض للساعات ومواد صناعة الساعات وللمجوهرات وآليا ت تحريك الساعات وقطعها؛
المجوهرات؛ األحجار الكريمة واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن النفيسة وسبائكها؛ المشابك
(مجوهرات).

Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172627
Class
14

Trademark

Goods/Services
Clock and watchmaking, namely watches, wristwatches, watch
springs, watch crystals, watch glasses, clock hands and
watchmaking articles and accessories for clock and
watchmaking articles, clocks and other chronometric
instruments, chronometers, chronographs (clock and
watchmaking), watch straps, dials (clock and watchmaking),
boxes and presentation cases for clock and watchmaking and
;jewellery, watch movements and parts thereof; jewellery
precious stones and semi-precious stones; precious metals and
)their alloys; pins (jewellery
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تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

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

روليكس اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Rolex S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3-5-7 Rue Francois-Dussaud, Geneva,
Switzerland

8ـ0ـ 6ريو فرانكويس دوساد ،جنيفا ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166655

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات وقطع وأجزاء الساعات ،تحديدا :الساعات وساعات اليد ومكونات الساعات ومواد
صناعة الساعات وإكسسوارات الساعات ومواد صناعة الساعات غير المتضمنة في فئات
أخرى والساعات و أدوات قياس الوقت األخرى واجهزة التوقيت وأدوات قياس وتسجيل
الوقت (ساعات وصناعة الساعات) وقشط لساعات اليد وأقراص الساعات الداخلية المرقمة
(الساعات وصناعة الساعات) والصناديق وعلب العرض للساعات والمستخدمة في صناعة
الساعات وللمجوهرات وآليات تحريك الساعات وقطعها؛ المجوهرات؛ األحجار الكريمة
واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن النفيسة وسبائكها؛ المشابك (مجوهرات)

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء6512/18184 :
تاريخ االدعاء6512/15/64 :

27/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172700
Class
14

Trademark

Goods/Services
Clock and watchmaking, namely watches, wristwatches,
components for clock and watchmaking articles and
accessories for clock and watchmaking articles not included in
other classes, clocks and other chronometric instruments,
chronometers, chronographs (clock and watchmaking), watch
straps, dials (clock and watchmaking), boxes and presentation
cases for clock and watchmaking and jewellery, watch
movements and parts thereof; jewellery; precious stones and
semi-precious stones; precious metals and their alloys; pins
(jewellery).
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 14138/2019
Claim Date: 28/10/2019

181

تاريخ ايداع الطلب :

05/08/2020

اسم طالب التسجيل:

اونايري اندستريز اس.بي.ايه.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

لوكاليتا سان زينو ،سترادا اي  06155 ،0اريزو (ايطاليا)

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
166821

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخواتم [مجوهرات] ،حلقات الفصل من المعادن الثمينة للمفاتيح ،أساور جامدة ،سالسل
ساعات اليد ،حلي الزينة الصغيرة بكونها مجوهرات ،القالئد [مجوهرات] ،مشابك ربطات
العنق ،أزرار األكمام ،المجوهرات والمجوهرات المقلدة واألحجار الكريمة ،الميداليات،
المعادن الثمينة وسبائكها ،األقراط ،ساعات اليد ،ساعات اليد (الرسغ) ،ساعات الحائط
وأجز اؤها ،سالسل تعليق المفاتيح من المعادن ،حلقات المفاتيح غير المعدنية ،حقائب اللف
لتوضيب المجوهرات ،علب المجوهرات من المعادن الثمينة ،دبابيس ربطات العنق ،دبابيس
الزينة مصنوعة من المعادن الثمينة ،أدوات قياس الوقت الدقيقة ،ساعات التنبيه.

05/08/2020
UNOAERRE INDUSTRIES
S.p.A.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Localita San Zeno Strada E 5, 52100
)AREZZO (ITALIA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
172391
Class
14

Trademark

Goods/Services
;Rings [jewelry]; split rings of precious metal for keys; bangles
;watch chains; jewellery charms; necklaces [jewelry]; tie clips
;cuff links; jewelry, costume jewelry, precious stones; medals
;precious metals and their alloys; earrings; watches
wristwatches; clocks and parts therefor; key fobs of metal; key
rings, not of metal; jewelry rolls; jewelry boxes of precious
;metal; tie pins; ornamental pins made of precious metal
chronometric instruments; alarm clocks.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة نجمة الشرق األوسط للتجارة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع صالح زحيمات،الصويفية  ،ص.ب11140 ,405877:

27/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Nijmat AL Sharq AL Awsat
for Trading
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Swafieh ,Salah Sheamat Street, P.O.Box:
850466, 11185

Applicant for
Swafieh ,Salah Sheamat Street, P.O.Box:
شارع صالح زحيمات،الصويفية  ،ص.ب11140 ,405877:
Correspondence
850466, 11185
Trademark
172424
Class
14
14
الصنف
166868

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعادن النفيسة وكل خل يط منها ,ادوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة ,أساور,
دبابيس للزينة ,قالئد سلسلة ,حلي متدلية صغيرة ,أقراط  ,علب للمجوهرات  ,قالئد ,حلي,
خواتم ,حلي صغيرة ,خلخال ,أحزمة ,أساور للحقائب ,حلي متدلية ,زمامات (مرابط) أكمام,
ميداليات كبيرة ,دبابيس زينة ,حلي فضية  ,ساعات ,اشغال فنية من معادن نفيسة ,ساعات
يد ,ساعات حائط و ساعات جيب وساعات يد كهربائية ,سيور لساعات اليد؛ سالسل ساعات؛
آالت لساعات الحانط وساعات الجيب واليد؛ علب ساعات؛ أدوات قياس الوقت الدقيقة؛
مجوهرات مقلدة [مجوهرات غير ثمينة]؛

Goods/Services
Precious metals and every mixture, time measuring tools,
bracelets, decorative pins, chain necklaces, small pendant
jewelry, boxes, boxes, necklaces, rings, small jewelry, anklets,
belts, bracelets for bags, Large pendant jewelry, fasteners,
sleeves, medals, decorative pins, silver jewelry, watches,
precious metal artworks, watches; Wall clocks, pocket watches
and electric wristwatches; Straps for wristwatches: Watch
Chains; Wall clocks, ;pocket watches and hand watches; Watch
boxes:
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Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AIRNOV, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington New
Castle, DE 19808, UNITED STATES OF
AMERICA
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172476
Class
16

Goods/Services
Paper; cardboard; printed products; bookbinding articles;
photographs; stationery; office articles except furniture;
adhesives for paper and stationery or for household purposes;
drawing articles; artists’ equipment; paintbrushes; teaching and
instructional material; films and bags made of plastic for
wrapping and packaging purposes; printers type; printing
blocks; packaging and packaging materials made of plastic and
paper
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 12342/2019
Claim Date: 20/09/2019

08/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،ايرنوف
امريكا
شركة اجنبية

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

 دي اي، ويلمنجتون نيو كاستل، ليتل فالس درايف601
 الواليات المتحدة األمريكية،12454

16

604 11418 - 186560 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
166867

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الورق؛ الورق المقوى؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛
المواد المكتبية (عدا األثاث)؛ أشرطة الصقة للورق والقرطاسية أو لغايات منزلية؛ مواد
الرسم؛ معدات الفنانين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛ مواد التوجيه والتدريس؛ مواد الصقة
واكياس بالستيكية ألغراض التغليف والتعبئة ؛ حروف الطباعة؛ الكليشيهات (الراسمات)؛
مواد التعبئة والتغليف المصنوعة من البالستيك والورق

CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
6512/16886 :رقم االدعاء
6512/52/65 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

24/08/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

طريق مكة المكرمة ،حي المؤتمرات ،الرياض  ،11811ص.ب.
 ، 864المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
16
الصنف
166871

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النشرات اإلخبارية والصحف وورق التغليف والنماذج المطبوعة والمطبوعات والنشرات
والمجالت [الدوريات].

24/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172461
Class
16

Trademark

Goods/Services
Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter,
Printed publications, Prospectuses, Magazines [periodicals].
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172537
Class
16

Goods/Services
Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter,
Printed publications, Prospectuses, Magazines [periodicals].
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the words (Arabia Kids) as a
one set unit if used separately from the mark.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

.ب. ص،11811  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية، 864
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
166086

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النشرات اإلخبارية والصحف وورق التغليف والنماذج المطبوعة والمطبوعات والنشرات
.]والمجالت [الدوريات
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات:التنازل
.) كوحدة واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمةArabia Kids(
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تاريخ ايداع الطلب :

24/08/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

طريق مكة المكرمة ،حي المؤتمرات ،الرياض  ،11811ص.ب.
 ، 864المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
16
الصنف
166874

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النشرات اإلخبارية والصحف وورق التغليف والنماذج المطبوعة والمطبوعات والنشرات
والمجالت [الدوريات].

24/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
172468
Class
16

Trademark

Goods/Services
Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter,
Printed publications, Prospectuses, Magazines [periodicals].
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تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2019

اسم طالب التسجيل:

بوسيدنج انترناشونال فاشن )تشاينا ( ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Bosideng International
Fashion (China) Limited

سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب الجلدية؛ عصي المشي؛ حقائب السفر؛ سيور جلدية [للسروج]؛ صناديق المالبس
(األمتعة)؛ جلود الحيوا نات؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛ محافظ الجيب؛ محافظ للبطاقات
[محافظ جيب]؛ المظالت.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 612, Floor 6, No.18 Zheng Fu Road,
Yang Pu District Shanghai China

غرفه  ،716الطابق  ،7رقم  ، 14شارع زينغ فو ،مقاطعة يانغ
بو  ،شانغهاي (الصين)

166704

01/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172658
Class
18

Trademark

Goods/Services
Briefcases; walking sticks; travelling bags; straps of leather
[saddlery]; trunks [luggage]; animal skins; backpacks; pocket
wallets; card cases [notecases]; umbrellas.
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Date of

28/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
MELAS.Co for Housing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Almafraq-Sghret Aljop besside Alamlak
factory , Almafraq, P.O.Box: 1100, 25110
Applicant for
P.O.Box 1100 -25110 Almafraq-Sghret
Correspondence
Aljop besside Alamlak factory
Trademark
172490
Class
18

Goods/Services
Bags

28/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة ميالس لالسكان
االردن
م.م.ذ

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

،  المفرق، ثغرة الجب جانب مصنع العمالق- المفرق
60115 ,1155:ب.ص

18

،  المفرق، ثغرة الجب جانب مصنع العمالق- المفرق
60115 ,1155:ب.ص
الصنف
166825

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحقائب
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Date of

10/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Home pillars for Trading
PLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address sahib /Altajamouat Industrial city

Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/ Bikeen
Correspondence
Trademark
172434
Class
19

Goods/Services
scantlings carpentry ,manufactured timber, sawn timber, veneer
wood ,Wood veneers, Wood paneling, building timber, furrings
of wood, lumber moldable wood, planks of wood for building

10/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.خ.شركة اعمدة البيت التجارية م

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

مدينة التجمعات الصناعية/سحاب

19

الصنف

بكين/ عمان11148 - 481815 ب.ص

عنوان التبليغ

166888

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 قشور خشب,خشب ملبس, خشب منشور, خشب مصنع,قطع خشبية للتجارة
 خشب قابل للتشكيل, الواح خشب منشور,شرائح من الخشب, خشب للبناء,الواح خشب
 خشبية للبناء,الواح

190

تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جابا انترناشونال هولدينج جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

GABA International
Holding GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grabetsmattweg, Therwil, 4106,
Switzerland

جرابيتسماتويج ،ذيرويل ،8157 ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166748

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فراشي األسنان وخيوط تنظيف االسنان ومنظفات ما بين األسنان.

27/05/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172684
Class
21

Trademark

Goods/Services
Toothbrushes, dental floss, interdental cleaners
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تاريخ ايداع الطلب :

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جابا انترناشونال هولدينج جي ام بي اتش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

GABA International
Holding GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Grabetsmattweg, Therwil, 4106,
Switzerland

جرابيتسماتويج ،ذيرويل ،8157 ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166746

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فراشي األسنان وخيوط تنظيف االسنان ومنظفات ما بين األسنان.

28/05/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172687
Class
21

Trademark

Goods/Services
Toothbrushes, dental floss, interdental cleaners
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تاريخ ايداع الطلب :

21/07/2020

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

 855بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،15566الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166768

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فراشي األسنان

21/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172623
Class
21

Trademark

Goods/Services
Toothbrushes
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تاريخ ايداع الطلب :

16/09/2020

اسم طالب التسجيل:

مازن احمد موسى دراوشه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mazen Ahmed Musa
Darawsheh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
P.O.Box 86750 -13165 , king hussein
street ,amman-irbid,

عمان/اربد ,شارع الملك حسين  ،ص.ب18170 ,47605:

عمان/اربد ,شارع الملك حسين  ،ص.ب18170 ,47605:
166826

16/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اواني السيراميك  ,حامالت اواني الزهور من السيراميك ,اوعيه سيراميك  ,اكواب
السيراميك,ادوات ال مائده الخزفيه ,المزهريات الخزفيه ,تماثيل مصنوعه من اسيراميك,
الخزف ,اكواب من البورسلين ,االواني الزجاجية
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ( )casaبمعزل عن
العالمه

21

Applicant for
P.O.Box 86750 -13165 , king hussein
Correspondence
street ,amman-irbid,
Trademark
172497
Class
21

Goods/Services
Ceramic post, ceramic flower post holders, ceramic bowls,
ceramic cups, ceramic tableware, ceramic vases, ceramic
figurines, porcelain , porcelain cups, glassware
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (casa)if used separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/09/2020

اسم طالب التسجيل:

مازن احمد موسى دراوشه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
ص.ب 18170 ,47605:عمان/اربد ،شارع الملك حسين

عنوان التبليغ

ص.ب 18170 ,47605:عمان/اربد ،شارع الملك حسين

رقم العالمة التجارية

166827

16/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اواني السيراميك ,حامالت اواني الزهور من السيراميك ,اوعيه سيراميك ,اكواب السيراميك,
ادوات المائدة الخزفية ,المزهريات الخزفية ,تماثيل مصنوعة من السيراميك ,الخزف ,اكواب
من البورسلين ,االواني الزجاجية
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه

Mazen Ahmed Musa
Darawsheh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 86750 -13165 , king hussein
street ,amman-irbid,

21

Applicant for
P.O.Box 86750 -13165 , king hussein
Correspondence
street ,amman-irbid,
Trademark
172496
Class
21

Goods/Services
Ceramic post, ceramic flower post holders, ceramic bowls,
ceramic cups, ceramic tableware , ceramic vases,ceramics
figurines,porcelain, porcelain cups , glassware
The registration of this mark does not give owners the right to
use general and descriptive separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب :

06/05/2020

اسم طالب التسجيل:
جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة 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 8 ،سينترال بوليفارد،
سوليهل ،بي  4 25ايه بي ،المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
24
الصنف
166868

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منسوجات ،أي ،األقمشة من النسيج الستخدامها في تصنيع مالبس ،وحقائب ،وسترات،
وقفازات ،وملبوسات ،أقمشة لتصنيعها على هيئة منتجات مالبس ،بياضات لالستعمال
المنزلي ،مناشف ،مناشف الستخدامها في صالة األلعاب الرياضية ،ومناشف للشاطئ،
ومناش ف للحمام ،أقمشة مالبس ،مناشف من ألياف دقيقة ،أقمشة مغلفة ،أقمشة مرنة
للمالبس ،خامات منسوجة مرنة ،بطانات من أقمشة للمالبس ،أقمشة من أجل األحذية ،أقمشة
وخامات الستخدامها في تصنيع المالبس ،والحقائب ،وأغطية الرأس ،واألحذية ،أقمشة تكون
عبارة عن سلع قطع نسيجية ال ستخدامها في التصنيع ،أقمشة من ألياف اصطناعية ،أقمشة
نسيجية الستخدامها في تصنيع المالبس الرياضية ،أقمشة قابلة لنفاذ البخار ،أقمشة مضادة
للماء ،عالمات من نسيج ،مناديل من نسيج ،بطانيات قصيرة ،مناشف لالغتسال ،مناشف
للتمرين ،األسرة ،مفارش لألسرة والطاوالت ،بياضات للحمام (باستثناء المالبس) ،شراشف،
بطانيات ،أغطية للوسائد ،حوامل للستائر مصنوعة من خامات نسيجية ،ستائر ،رايات،
أعالم ،مفارش المائدة من القماش والتي يتم استخدامها لترتيب أدوات المائدة ،مناديل مائدة
من خامات نسيجية ،أكياس للمخدات ،مالءات.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء8880275 :
تاريخ االدعاء6512/11/61 :

06/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Gymshark Limited
lpc oapN ty
: 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
172474
Class
24

Trademark

Goods/Services
Textile goods, namely, textile fabrics for use in the manufacture
of garments, bags, jackets, gloves, and apparel; textiles for
making into articles of clothing; household linen; towels; gym
towels, beach towels, hammam towels; apparel fabrics; micro
fibre towels; coated fabrics; elastic fabrics for clothing; elastic
;woven materials; fabric linings for clothing; fabric for footwear
fabric and materials for use in the manufacture of clothing,
bags, headgear and footwear; fabrics being textile piece goods
for use in manufacture; synthetic fibre fabrics; textile fabrics for
use in the manufacture of sportswear; vapour permeable
fabrics; waterproof fabrics; labels of textile; textile
;handkerchiefs; throws; washcloths; exercise towels; bedding
;bed and table covers; bath linen (except clothing); bedspreads
;blankets; cushion covers; curtain holders of textile materials
curtains; banners, flags; textile place mats; napkins of textile
materials; pillowcases; sheets.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3445960
Claim Date: 21/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

18/08/2020

اسم طالب التسجيل:

جيانج وى وشريكه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
تضامن

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

العقبة ،األردن  ،ص.ب11126 ,261155:

أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
24
الصنف
166862

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بياضات الطاولة ،اكياس المخدات واغطية اللحاف ،اغطية االس رة ،مناشف االستحمام،
مناشف اليدين ،مفارش الشاي ،الستائر المعدة لحجر االستحمام ،االغطية من البالستيك
المعدة لألثاث ،اغطية االثاث المصنوعة من النسيج ،اغطية المخدات ،اللحافات ،اللحف
المزودة بحشوا الغطية البطانيات وااالسرة.

18/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

JIANGWEI & PARTNER
CO
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Aqaba, 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
172379
Class
24

Trademark

Goods/Services
Table linens; pillow cases and quilts; bedspreads; towels; hand
towels; tea linens; shower curtains; curtains; plastic sheets for
furniture; textile furniture covers; cushion covers; quilts; quilts
of fitted fillings blanket and bed cover.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/06/2019

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

تريكوتس سينت جيمس
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

زون انداستريل  05685اس تي جيمس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
166066

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الملبوسات للرجال والسيدات والشبان والفتيات والفتيان والفتيات واألطفال ،مالبس رياضية
ومالبس سباحة وأرواب حمام والفساتين وكنزات وقمصان وباليز وبلوزات وبدالت وفساتين
وتنانير وسراويل وجينزات وربطات عنق وأوشحة وأوشحة العنق وقفازات (مالبس) وستر
بدون أكمام وجاكيتات ومعاطف واقية من المطر والثياب المصنوعة من قماش الغبردين
وسراويل قصيرة (شورتات) والمعاطف التي ترتدى فوق المالبس ومعاطف واقية من المطر
والسترات ذات القلنسوات وجاكيتات ومعاطف والسترات وقمصان نصف كم (تي شيرت)
وقمصان الجنود البحرية المخططة وقمصان ذات الياقة (البولو) وسراويل قصيرة (شورتات)
ومعاطف وكنزات وبيجامات ومالبس داخلية وسلع مالبس داخلية ومالبس أطفال ومالبس
مح بوكة وجاكيتات وجوارب أحذية واألخفاف وألبسة القدم وشباشب وأحذية الشاطئ أو
الرياضية وأغطية الرأس والقبعات والطواقي واألحزمة (المالبس) وحماالت السراويل
(شباحات) ،األحزمة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء8082645 :
تاريخ االدعاء6512/50/52 :
ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان الكح لي واالحمر ذلك بموجب النموذج المودع مع
الطلب.

30/06/2019

Date of

eaaN tpac lppA:
TRICOTS SAINT JAMES
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Zone lndustrielle 50240 ST JAMES,
France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172527
Class
25

Trademark

Goods/Services
Articles of clothing for men, ladies, young men, girls, boys and
girls, babies; sportswear, swimwear, bathrobes, dressing
gowns, sweaters, shirts, blouses, blouses, suits, dresses, skirts,
pants, jeans, neckties, scarves, scarves, gloves (clothing),
vests, jackets, raincoats, gabardines , shorts, overcoats, dufflecoats, parkas, jackets, coats, jerseys, t-shirts, marinas, polos,
shorts, overcoats, pullovers, pajamas, underwear, lingerie
items, baby clothes, knitwear, jackets, socks shoes, slippers,
footwear, slippers, beach or sports shoes, headgear, hats, caps,
belts (clothing), suspenders; belts.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4549780
Claim Date: 09/05/2019
Claiming .The registration of this trademark should be in
colours navy and red according to the print filed with the
application
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تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2019

اسم طالب التسجيل:

بوسيدنج انترناشونال فاشن )تشاينا ( ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Bosideng International
Fashion (China) Limited

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس؛ مالبس األطفال حديثي الوالدة؛ اللفحات؛ المالبس المضادة للبلل؛ مالبس الريش؛
البسة القدم؛ القبعات؛ الجوارب الطويلة؛ القفازات [مالبس]؛ ربطات العنق.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 612, Floor 6, No.18 Zheng Fu Road,
Yang Pu District Shanghai China

غرفه  ،716الطابق  ،7رقم  ، 14شارع زينغ فو ،مقاطعة يانغ
بو  ،شانغهاي (الصين)

166755

01/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172600
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Clothing; layettes [clothing]; scarves; waterproof clothing
;]down clothing; footwear; hats; hosiery; gloves [clothing
neckties.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

09/01/2020

اسم طالب التسجيل:

اندستريا دي ديزينو تكستايل ،اس .ايه ) .انديتكس اس .ايه (

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

افينيدا دي ال ديبوتاسيون ،اديفيسيو انديتكس ،آرتيكسو (أيه
كورونا) ،اسبانيا
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
166064

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 ،الكورسيهات (المالبس الداخلية) ،الزنانير الرتداء ،شاالت الفراء األوشحة ،أغطية
الرأس ،أغطية (ملبوسا ت 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) ،أجهزة 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
كهربائيا؛ أحذية ذات رقبة بالرباط؛ األجزاء العليا من الحذاء عالي الرقبة؛ نتوءات ألحذية كرة
القدم ذات الرقبة؛ تجهيزات 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 جاهزة؛ ياقات قابلة
للنزع؛ مالبس من الجلد؛ مالبس من الجلود المقلدة؛ قبعات االستحمام؛ التنانير ،بطانات
جاهزة (أجزاء من المالبس) ،معاطف؛ معاطف خفيفة؛ قماش جبردين (مالبس)؛ أحذية
للجمباز؛ قميص صوفي محكم الحبك (المال بس)؛ 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

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex,
Arteixo (A Coruna), Spain
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172528
Class
25

Trademark

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.
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تاريخ ايداع الطلب :

18/02/2020

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

جوشيو جوشي اس.بي.ايه.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Guccio Gucci S.p.A.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, Italy

فيا تورنا بيوني /68ار 05168 ،فايرنز ،ايطاليا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166021

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس الجل دية؛ المعاطف؛ السترات؛ الفساتين؛ السراويل؛ التنانير؛ السراويل القصيرة؛
القمصان؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ البدالت؛ القفازات؛ القبعات؛ الطواقي واألحزمة؛
الكنزات؛ مالبس السباحة؛ مالبس النوم؛ أرواب االستحمام؛ المالبس الداخلية النسائية؛
المالبس الداخلية؛ ال شاالت؛ اللفحات؛ ربطات العنق؛ الجزمات؛ األحذية؛ األحذية الرياضية
الخفيفة؛ الشباشب والصنادل؛ األحذية النسائية ذات الكعب العالي
ن تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللونين األحمر واألخضر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

18/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172591
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Leather clothing; coats; jackets; dresses; pants; skirts; shorts
;shirts; t-shirt; suits; gloves; hats; caps, belts; sweaters
;swimwear; nightwear; bathrobes; lingerie; underwear; shawls
scarves; ties; boots; shoes; sneakers; slippers, sandals; pumps
The registration of this trademark should be in red and green
colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2020

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

نقل اخوان
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ,االردن  ،ص.ب11114 ,108:

05/07/2020

eaaN tpac lppA:
Nuqul Brothers
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 154, 11118

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك) ص.ب - 6645
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 61 11114شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
172402
Class
25
25
الصنف
166856

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قفازات رياضية ،قفازات للمالبس  ،قفازات للقيادة ،العباءات ،سراويل الممرضين ،مالبس
الممرضين ،مالبس األطباء ،المالبس ،ولباس القدم واغطية الرأس

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
;Gloves for sports, gloves for clothing, gloves for driving
gowns; nurse pants; nurses' uniforms; clothing; footwear:
headgear
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2020

اسم طالب التسجيل:

جعفر محمد خليل سنور

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

20/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

ص.ب  11114 - 6554عمان/وسط البلد/سوق االقصى
التجاري

jafar mohammad Khalil
sanour
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 7008 -11118 amman/down town
/al aqsa market

ص.ب  11114 - 6554عمان/وسط البلد/سوق االقصى
التجاري
الصنف
166808

Applicant for
P.O.Box 7008 -11118 amman/down town
Correspondence
/al aqsa market
Trademark
172353
Class
25

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسه

25

Goods/Services
clothing
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تاريخ ايداع الطلب :

14/10/2020

اسم طالب التسجيل:

االزياء التقليديه لصناعة االلبسه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Classic Fashion Apparel
Industry LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hassan City - QIZ - Irbid, P.O.Box: 7297,
11118

المناطق الصناعية المؤهلة  -مدينة الحسن  -اربد ،
ص.ب11114 ,6626:
ص.ب  11114 - 6626عمان  81شارع سعيد بن الحارث
166075

14/10/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألبسة القدم ,القبعات  ,القبعات أغطية للرأس  ,أغطية العينين للنوم ,أغطية للرأس

25

Applicant for
P.O.Box 7297 -11118 41 Sa’eed Bin AlCorrespondence
Hareth Street, Jabel El Weibdeh, Amman
Trademark
172560
Class
25

Goods/Services
footwear*, hats, caps headwear , sleep masks, headgear for
wear
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Date of

17/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

issa abdel rahim issa
salem
lpc oapN ty
: 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
172731
Class
25

Goods/Services
clothing*
Special condition: the registration of this trade mark should be
in golden and black colors according to the print filed with the
application
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the right to use words (cotton) if used separately from
the mark

17/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

عيسى عبدالرحيم عيسى سالم

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,865:ب. ص، سقف السيل/ش قريش/وسط البلد/عمان
11465
شارع محمد ابو،  تالع العلي- عمان11461 - 1577 ب.ص
4 دلو عماره
25
الصنف
166681

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المالبس
 ان تسجيل هذه العالمه يجب ان يكون بااللوان الذهبي واالسود وذلك:اشتراطات خاصة
بموجب النموذج المودع مع الطلب
) بمعزلcotton(  ان تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال:التنازل
عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

05/05/2019

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

ليجو جورس ايه/اس
دنمارك
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
LEGO Juris A/S
lpc oapN ty
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark

دي كيه  6125-بيالند ،الدانمارك

سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166718

05/05/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األلعاب والدمى؛ أجهزة ومعدات ألعاب الحاسوب ،تحديدا :لوحات المفاتيح أللعاب الفيديو
ووحدات التحكم بألعاب الفيديو وألعاب الفيديو للرواق وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة ؛
اال لعاب االلكترونية؛ العاب البناء؛ أجهزة ومعدات المالعب؛ زينة شجر عيد الميالد

Applicant for
Correspondence

28

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172614
Class
28

Trademark

Goods/Services
Games and playthings; Computer game apparatus and
equipment, namely, video game consoles, video game
controllers, arcade video games, portable computer game
devices; electronic games; construction toys; playground
apparatus and equipment; decorations for Christmas trees
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تاريخ ايداع الطلب :

22/07/2020

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

توتال جيم جلوبال كورب.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Total Gym Global Corp.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5525 Avenida Encinas, Suite C, Carlsbad,
CA 92008, U.S.A

 0060أفينيدا إنسيناس ،سيوت سي ،كارلزباد ،سي أيه
 ،26554الواليات المت ّحدة االمريكية.
قمصية للملكية الفكريةص.ب 604 11418 - 186560
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
166845

من اجل البضائع/الخدمات التالية
آالت التمرين

22/07/2020

Date of

28

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172480
Class
28

Goods/Services
Exercise machines
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تاريخ ايداع الطلب :

15/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ورثة عرفات اسعد حمزة النتشة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
توصية
عمان-االردن  ،ص.ب11188 ,885450:

عنوان التبليغ

ص.ب  11188 - 885450عمان-االردن

رقم العالمة التجارية

166882

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العاب اطفال

اعالن الجريدة الرسمية

15/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Arafat Asa"ad Hamzeh
Alnatsheh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/jordan, P.O.Box: 340805, 11134

الصنف

28

Applicant for
P.O.Box 340805 -11134 amman/jordan
Correspondence
Trademark
172449
Class
28

Goods/Services
BABY toys
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Date of

17/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Bidaya for Early
Childhood Development
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Mousa Al Tayyeb St., Amman, Jordan,
P.O.Box: 2696, 11181
Applicant for
P.O.Box 2696 -11181 Mousa Al Tayyeb
Correspondence
St., Amman, Jordan
Trademark
172512
Class
28

Goods/Services
toys*

28

الصنف

17/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بداية لتنمية الطفولة المبكرة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11141 ,6727:ب. ص، عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان11141 - 6727 ب.ص

عنوان التبليغ

166016

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األلعاب
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Date of

17/10/2018

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mohammad Musa Hamdan
&sons shadi &ahmad
&mahmoud
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid -foaara str , P.O.Box: 15046, 00962

Applicant for
P.O.Box 15046 -00962 Irbid -foaara str
Correspondence
Trademark
172523
Class
29

Goods/Services
dates
The registration of this mark does not give owners the right to
use the common word if used separately from the mark

29

17/10/2018

: تاريخ ايداع الطلب

شركة محمد موسى حمدان واوالدة شادي واحمد ومحمود

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
55276 ,10587:ب. ص، شارع فوعرا- اربد

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

شارع فوعرا-  اربد55276 - 10587 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

166068

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تمور
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/04/2019

اسم طالب التسجيل:

يونس مصطفى موسى صندوقة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
القسطل -شارع المشتى  ،ص.ب11148 ,11140:

عنوان التبليغ

ص.ب  11148 - 11140القسطل -شارع المشتى

رقم العالمة التجارية

166782

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لحوم ودواجن ولحوم مصنعة

11/04/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Younis Mustafa Mousa
Sondoqah
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address al -qastal /Al -mashta , P.O.Box: 11185,
11184

29

Applicant for
 P.O.Box 11185 -11184 al -qastal /AlCorrespondence
mashta
Trademark
172639
Class
29

Goods/Services
Meat Poultry and processed meat
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تاريخ ايداع الطلب :

10/07/2019

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

جي بي إس استراليا بي تي واي ليمتد
استراليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1لوك واي ،ريفرفيو ،كوينزالند  ،8858أستراليا

10/07/2019

eaaN tpac lppA:
JBS Australia Pty Limited
lpc oapN ty
: AUSTRALIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Lock Way, RIVERVIEW, QLD 4303,
Australia

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  11121 - 215045بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ، 4بجانب مدارس الدر المنثور ،حي الصالحين ،شارع محمد
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
هليل ،منطقة تالع العلي ،عمان -االردن
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172370
Class
29
29
الصنف
166865

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم ومنتجات اللحوم بما في ذلك اللحوم الخالية من العظم واللحوم المبردة المحتوية على
عظم واللحوم المجمدة الخالية من العظم واللحوم المجمدة المحتوية على عظم ،اللحوم و
بالتحديد لحم الغنم ،أحشاء وأطراف الذبائح ،اطباق مجهزة و مكونة خصوصآ من اللحم،
زيوت ودهون صالحة لألكل.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءAU :
رقم االدعاء1246654 :
تاريخ االدعاء6512/51/15 :

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
Meat and meat products including boneless meat, chilled bonein meat, frozen boneless meat, frozen bone-in meat; meat,
namely lamb; offal; prepared dishes consisting principally of
meat; edible oils and fats.
Priority claim: Claim Country: AU
Claim No.: 1982208
Claim Date: 10/01/2019
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Date of

16/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

16/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.الشركة الدوليه للدواجن ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

INTERNATIONAL
POULTY COMPANY l.l.c
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-makkah street- no 167-2ed flooroffice 201, P.O.Box: 4888, 11953

، 651  مكتب-6 ط176  شارع مكة عمارة رقم-عمان
11208 ,8444:ب.ص

Applicant for
Amman-makkah street- no 167-2ed floorCorrespondence
office 201, P.O.Box: 4888, 11953
Trademark
172732
Class
29

، 651  مكتب-6 ط176  شارع مكة عمارة رقم-عمان
11208 ,8444:ب.ص
الصنف
166686

Goods/Services
poultry and game

29

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
لحوم الدواجن والطيور
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Zalmout Distribution Co.
lpc oapN ty
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hisba Street - Nablus City

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

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الزلموط للتوزيع
فلسطين
شركة اجنبية

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

 نابلس-شارع الحسبه

 بناية رقم11121 - 215045 ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد هليل عمان،  حي الصالحين، 4

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172457
Class
29

30/01/2020

29

الصنف

166806

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

10/02/2020

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

هوتشولد فودز جي أم بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Hochwald Foods GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Bahnhofstrasse 37-43, 54424 Thalfang,
Germany

بانهوفشتراسيه 86ـ 08868 ،88ثالفانج ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166048

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات األلبان وبدائل األلبان ،وال سيما الحليب المبخر والحليب المكثف والقشدة واللبن
ومشروبات اللبن واللبن ومشروبات الحليب والمشروبات التي أساسها الحليب [التي يسيطر
عليها الحليب] وم شروبات الحليب المنكّهة والمشروبات التي أساسها الحليب والتي تحتوي
على القهوة والحليب الجاف الستخدامات الطعام و مصل اللبن ومصل اللبن الجاف والزبدة
واللبن المخيض وخثارة الحليب والجبنة والجبنة الكريمية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء514106685 :
تاريخ االدعاء6512/11/67 :

10/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172584
Class
29

Trademark

Goods/Services
Dairy products and dairy substitutes, in particular evaporated
milk, condensed milk, cream, yoghurt, yoghurt drinks, laban,
milk beverages, milk-based beverages [milk pre-dominating],
flavored milk beverages, milk-based beverages containing
coffee, milk powder for food purposes, whey, dry whey, butter,
buttermilk, milk curds, cheese, cream cheese.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018157230
Claim Date: 26/11/2019
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/03/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة الحديثة الرسمية للتجارة و التموين

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
الزرقاء الهاشمية  ،ص.ب11188 ,885821:

عنوان التبليغ

ص.ب  11188 - 885821الزرقاء الهاشمية

رقم العالمة التجارية

166787

11/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللبن ,السمن النباني ,مربى فواكه ,البيض ,زيت زيتون للطعام ,معجون الطماطم ,الفطر,
المحفوظه ,فواكه المعلبة ,الخضراوات المجففة بالتجميد ,الخضراوات المعلبة

al hadetha al rasmia for
teade and catring
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address al zarqa alhashmia , P.O.Box: 430491,
11143

29

Applicant for
P.O.Box 430491 -11143 al zarqa
Correspondence
alhashmia
Trademark
172636
Class
29

Goods/Services
Yoghurt, margarine, marmalade, eggs, olive oil for food, tomato
( pure, mushrooms preserved, fruits, tinned canned
)Am.),vegetables, tinned canned (Am.
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تاريخ ايداع الطلب :

12/03/2020

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
PepsiCo, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 655اندرسون هيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
15066ـ ، 1888الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166617

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه والخضار المحفوظة
والمج ّمدة والمجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية وال َمربى والفواكه المطبوخة بالسكر؛
البيض؛ الحليب والجبنة والزبدة واللبن ومنتجات الحليب األخرى؛ الزيوت والدهون لألطعمة؛
األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسها البطاطس؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسها
الصويا والبطاطس ؛ األغذية الخفيفة والرقائق التي أساسها الخضار؛ األطعمة الخفيفة التي
أساسها المكسرات؛ األغذية الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتض ّمن أساسا على بطاطس ورقائق
والمكسرات و ُمنت َجات البندق والبذور والخضار والخلطات المكونة منها؛ بما في ذلك رقائق
البطاطس ومقرمشات البطاط س ورقائق الخضار ورقائق القلقاس ومقرمشات ووجبات خفيفة
لحم البقر الخفيفة ووجبات خفيفة من الصويا واألغذية الخفيفة
من لحم الخنزير ووجبات ِ
واألكل القابل للدهن التي أساسها البقوليات والغموس والجبنة؛ خلطات األطعمة الخفيفة

12/03/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172716
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen,
;dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk products; oils
and fats for food; potato-based snack foods and chips; soybased snack foods and chips; vegetable based snack foods and
chips; nut-based snack foods and chips; ready to eat snack
foods consisting primarily of potatoes and chips, nuts, nut
products, seeds, vegetables or combinations thereof; including
potato chips, potato crisps, vegetable chips, taro chips, crisps,
pork snacks, beef snacks, soy-based snacks, legume-based
snacks and spreads, dips, cheese; snack mixes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/03/2020

اسم طالب التسجيل:

اريفيا اندستلاير اند كوميرشال انونيم وتتاجر باسم اريفيا اس ايه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

يونان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

بلوك  ،81دي ايه  ،18فيز بي ،اندستلاير ايريا ،دلتا
ميونيسيباليتي ،66 ،ثيسالونيكي ،جي آر ،065-اليونان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
166867

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أطعمة تفرد على الخبز تحتوي على فواكه ومكسرات وجبن وجبن كريمي وأساسها نباتي،
منتجات ألبان وبدائل ألبان ،أطعمة تفرد على الخبز من منتجات ألبان ،تفرد على الخبز
أساسها ألبان ،تفرد على الخبز من ألبان قليلة الدسم ،زبدة ،مستحضرات زبدية ،بدائل للزبدة،
زبدة مركزة ،زبدة مخلوطة ،أنواع زبد مالحة ،زبدة بذور ،الزبدة المصنوعة من المكسرات،
زبدة كاكاو ،زبدة مكسرات مطحونة ،سمن نباتي ،بدائل السمن النباتي ،أطعمة تفرد على
الخبز قائمة على دهون قابلة لألكل من أجل الخبز ،كريمة ،كريمة حامضة ،مسحوق كريمة،
كريمة صناعية (بدائل منتجات ألبان) ،بدائل ومواد بديلة للكريمة ،لبن وكريمة غير قائمين
على منتجات ألبان ،زيوت ودهون صالحة لألكل ،زيوت طهي ،زيوت مكسرات ،زيوت نباتية
للطعام ،زيت وده ون جوز هند للطعام ،زيوت حيوانية للطعام ،زيوت صالحة لألكل تكون
مستمدة من السمك ]بخالف زيت كبد سمك القد[ ،زيت فول صويا للطعام ،زيوت بذور للطعام،
زيوت منكهة ،زيوت زيتون ،زيوت متبلة ،زيت زبد ،زيوت مخلوطة من أجل الطعام ،زيوت
مهدرجة للطعام ،زيوت مهدرجة ،زيت زبدة  ،زبدة الستخدامها في الطهي ،سمن حيواني،
صلصات للغمس ،صلصات للغمس قائمة على منتجات ألبان ،بدائل لحوم ،بدائل لحوم قائمة
على خضروات ونباتات ،أطعمة تفرد على الخبز تحتوي على لحوم ،أطعمة تفرد على الخبز
قائمة على لحوم ،الوجبات السريعة القائمة على اللحوم ،أطعمة تف رد على الخبز من
الخضروات ،وجبات سريعة قائمة على الخضروات ،أطعمة تفرد على الخبز من الجبن،
وجبات سريعة قائمة على الجبن ،أطعمة تفرد على الخبز من معجون مكسرات ،أطعمة تفرد
على الخبز قائمة على المكسرات ،أطعمة تفرد على الخبز تتكون بشكل أساسي من الفواكه،
وجبات سري عة قائمة على الفواكه ،وجبات خفيفة من فواكه ،مشروبات قائمة على منتجات
ألبان ،مشروبات يتم صنعها من منتجات ألبان ،لبن بروتيني ،كريمة وتكون عبارة عن
منتجات ألبان ،مبيض قهوة ال يحتوي على منتجات ألبان ،مبيضات تحتوي على منتجات ألبان
من أجل المشروبات ،مسحوق لبن لأل غراض الغذائية ،كريمة مخفوقة قائمة على منتجات
ألبان ،بودنج وحلويات من منتجات ألبان ،زبادي ،رائب ،مشروبات زبادي ،مشروبات قائمة
على زبادي ،مشروب زبادي ،حلوة من زبادي ،زبادي صويا ،زبادي بنكهات ،زبادي على
هيئة كستارد ،زبادي قليل الدسم ،مستحضرات لصنع الزبادي ،زبادي يتم صنعه بلبن ماعز،
منتجات ألبان ،الحليب الرائب ،كريمة زبد ،حليب ،مخفوق حليب ،لبن رائب ،روائب لبن ،لبن
بنكهات ،حليب بودرة ،حليب مجفف ،مسحوق حليب ،لبن صويا ،مشروبات حليب ،مشروبات
قائمة على حليب ،مشروبات حليب ذات نكهات ،مشروبات حليب ويكون الحليب هو العنصر
السائد فيها ،أرز باللبن ،حليب أغنام ،حليب ماعز ،حليب أبقار ،حليب مخمر ،حليب مبخر،
حليب خاثر ،حليب متكثف ،لبن زاللي ،حليب شوفان ،بدائل حليب ،وجبات سريعة قائمة على
حليب ،فطر الكفير ،قمارص ]مشروب حليب[ ،حليب قنب يتم استخدامه بوصفه بديل حليب،
حلويات قائمة ع لى حليب صناعي ،حليب لوز ،حليب جوز هند ،حليب فول سوداني ،حليب
بندق ،حليب كاجو ،حليب مكسرات ،وجبات خفيفة قائمة على المكسرات ،أغذية خفيفة قائمة
على الفواكه والمكسرات ،أغذية خفيفة قائمة على المكسرات والبذور ،أغذية خفيفة قائمة
على البقول ،أغذية خفيفة قائمة على التوفو ،أغذية خفيفة قائمة على الصويا ،أغذية خفيفة
من عشب بحري صالح لألكل ،أغذية خفيفة قائمة على بروتين ،جبن نباتي ،كريمة نباتية،
جبن كريمي نباتي ،بدائل جبن مصنوعة من زيوت نباتية ،جبن ال يحتوي على الالكتوز
مصنوع من زيت نباتي ،زبادي به دهون ذات أصل نباتي ،حلوى زبادي بها دهون ذات أصل
نباتي ،أطعمة تفرد على الخبز ذات دهون ذات أصل نباتي ،بدائل حليب ذات دهون ذات أصل
نباتي ،مشروبات قائمة على بدائل حليب ،بدائل زبد وسمن نباتي بها دهون ذات أصل نباتي،
بدائل كريمة بها دهون ذات أصل نباتي ،بروتين خضروات مصنوع من فول الصويا
الستخدامه بوصفه بديل للحوم ،مشروبات قائمة على الصويا يتم استخدامها بوصفها بديل
للحليب.

16/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

ARIVIA Industrial and
Commercial Societe
Anonyme trading as
ARIVIA SA
lpc oapN ty
: GREECE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Block 31, DA13, Phase B, Industrial Area,
Delta Municipality, 22, Thessaloniki, GR570, Greece
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172376
Class
29

Goods/Services
fruit, nut, cheese, cream cheese and plant-based spreads; dairy
products and dairy substitutes; dairy spreads; dairy-based
;spreads; low fat dairy spreads; butter; butter preparations
butter substitutes; concentrated butter; blended butter; savoury
;butters; seed butters; butter made from nuts; cocoa butter
powdered nut butters; margarine; margarine substitutes; edible
;fat-based spreads for bread; cream; sour cream; cream powder
artificial cream (dairy product substitutes); cream alternatives
;and substitutes; non-dairy milk and cream; edible oils and fats
cooking oils; nut oils; vegetable oils for food; coconut oil and
fat for food; animal oils for food; edible oils derived from fish
[other than cod-liver oil]; soya bean oil for food; seed oils for
food; flavoured oils; olive oils; spiced oils; butter oil; blended
oils for food; hydrogenated oils for food; hardened oils; clarified
;butter; butter for use in cooking; ghee; dips; dairy-based dips
;meat substitutes; vegetable and plant- based meat substitutes
;meat spreads; meat-based spreads; meat-based snack foods
vegetable spreads; vegetable-based spreads; vegetable- based
snack foods; cheese spreads; cheese-based snack foods; nut
paste spreads; nut-based spreads; spreads consisting mainly of
fruits; fruit-based snack food; fruit snacks; dairy-based
;beverages; drinks made from dairy products; protein milk
cream, being dairy products; non-dairy creamer; dairy whiteners
for beverages; milk powder for nutritional purposes; dairy;based whipped topping; dairy puddings and desserts; yoghurt
yoghurts; yoghurt beverages and drinks; yoghurt-based
beverages and drinks; drinking yoghurt; yoghurt dessert; soya
yoghurt; flavoured yoghurt; custard-style yoghurts; low fat
yoghurt; preparations for making yoghurt; yoghurt made with
;goats milk; milk products; butter milk; butter cream; milk
;milkshakes; sour milk; milk curds; flavoured milks; milk solids
;dried milk; milk powder; soya milk; milk beverages and drinks
milk based beverages and drinks; flavoured milk beverages and
drinks; milk beverages, milk predominating; rice milk; sheep
;milk; goat milk; cows' milk; fermented milk; evaporated milk
curdled milk; condensed milk; albumin milk; oat milk; milk
;]substitutes; milk-based snacks; kefir; kumiss [milk beverage
hemp milk used as a milk substitute; artificial milk based
desserts; almond milk; coconut milk; peanut milk; hazelnut
milk; cashew milk; nut milks; snack foods based on nuts; fruit
;and nut-based snack bars; nut and seed-based snack bars
snack foods based on legumes; tofu-based snacks; soya based
snacks; snacks of edible seaweed; protein-based snacks; vegan
cheese; vegan cream; vegan cream cheese; cheese substitutes
made of vegetable oils; non-lactose cheese made of vegetable

218

oil; yoghurt with fats of plant origin; yoghurt dessert with fats of
plant origin; spreads with fats of plant origin; milk substitutes
with fats of plant origin; desserts based on milk substitutes;
butter and margarine substitutes with fats of plant origin; cream
substitutes with fats of plant origin; formed textured vegetable
protein for use as a meat substitute; soya-based beverages
used as milk substitutes.

219

تاريخ ايداع الطلب :

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

فريزر آند نيف ،ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سنغافورة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 884الكساندرا رود 55-65# ،الكساندرا بوينت ،سنغافورة
 ،112204سنغافورة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
166866

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حليب ،الحليب المكثف والحليب المبخر ومشروبات الحليب ومشروبات تكون الحليب هو
السائد فيها.

30/04/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

FRASER AND NEAVE,
LIMITED
lpc oapN ty
: SINGAPORE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 438 Alexandra Road #20-00 Alexandra
Point Singapore 119958, Singapore
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172472
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk; Condensed milk, Evaporated milk, Milk beverages, milk
predominating.
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Date of

26/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Fareed khalaf sons
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street : Amman Yadoudeh dridge ,um
Al Amad, P.O.Box: 586, 11118
Applicant for
P.O.Box 586 -11118 city/street : Amman
Correspondence
Yadoudeh dridge ,um Al Amad
Trademark
172530
Class
29

Goods/Services
EVAPORATED milk ,fermented milk milk solid powdered milk
cream being adairy product dairy based beverages butter
cheese cheddar cheese cheese powder
The registration of this trademark should be limited in colours
red, yellow, white, brown according to the print filed with the
application

26/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة ابناء فريد خلف ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، األردن،  أم العمد،  جسر اليادودة، الشارع عمان/المدينة
11114 ,047:ب.ص
 جسر اليادودة، الشارع عمان/ المدينة11114 - 047 ب.ص
األردن،  أم العمد،
29
الصنف
166085

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات،كريم كونه منتج البان،حليب، حليب مجفف،حليب صلب،حليب مخمر، حليب مبخر
مسحوق جبن،جين شيدر،جبن،زبده،قائمة على منتجات االلبان
ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االحمر واالخضر واالصفر واالبيض والبني ذلك
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

07/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ليون شير مانجمينت ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب ،206 .اوفشور انكوربوريشنز ستنر ،رود تاون،
تورتوال ،جزر العذراء البريطانية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
166001

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حليب ،الحليب المكثف والحليب المبخر ومنتجات الحليب.

07/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Lion Share Management
Limited
lpc oapN ty
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P O Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172551
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk; Condensed milk, Evaporated milk, Milk products.
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تاريخ ايداع الطلب :

07/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اياد البيشاوي وشريكته

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

07/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

المدينة/الشارع  :عمان -شارع بسمان  ،ص.ب,6565:
11114

Eyad Al Bishawi & His
Partner Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Street Al Basman, P.O.Box: 7070,
11118

ص.ب  11185 -852650المدينة/الشارع  :عمان -شارع
الصويفيه
29
الصنف
166805

Applicant for
P.O.Box 852650 -11185 Amman -Street Al
Correspondence
Swefieh
Trademark
172450
Class
29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكسرات محضرة منتجات الشوربة  ,البيض  ,القشدة ؛ جبنة مغلية ,قمر الدين ,الجميد,
الزيتون ,الدجاج والطيور الداجنه ,وحيوانات وطيور الصيد ,مستخرجات ومستحضرات
الدجاج  ,الفواكه والخضراوات المحفوظة والمعلبة والمجففة والمجمدة والمطهية  ,البط اطا
المصنعه والمجمدة والمبردة ,شيبس البطاطا  ,الجيالتين والمربيات ,المخلالت ,اللبن وغيره
من منتجات األلبان ,زبدة حيوانى  ,جبنة ,شحوم صالحة للتغذية  ,زبدة نباتية ,الطحينيّة ,
الحليب واألسماك والسردين المعلب واللحوم المعلبة والتونة والزبوت والسمنة  .التمور

Goods/Services
"prepared Nuts, Soup products, eggs, cream, boiled chees dried
& (kamer aldin), dry yogurt, olives , poultry & game , extracts
and prepared of , poultry, preserved, canned, dried & cooked
fruits & vegetables, manufactured and frozen potato, potato
chips, gelatin and jams, and pickles, yoghurt and other yoghurt
products, butter , cheeses, edible oils and fats, vegetable butter,
products of , chickpeas , tahini, milk, corded beef, luncheon
meat, tuna, edible oils & butter — ghee, dates.
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تاريخ ايداع الطلب :

25/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ترانسميد ليبانيز هولدينغ ش.م.ل

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

بناية ترانسميد 660 ،شارع فوش ,ص.ب ،6575 ،11 -218
بيروت لبنان
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166728

25/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البطاطا المقطعة المجمدة؛ البطاطا المقطعة العريضة؛ الجبن والجبن النباتي الخالي من
األلبان؛ الفواكه والخضار المجففة والمطبوخة والمحفوظة والمج ّمدة؛ اللحوم والدواجن
والمربيات والفواكه المطبوخة بالسكر؛
واألسماك المحفوظة والمجمدة؛ المواد الهالمية
َ
البيض؛ الحليب ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ اللحوم واألسماك والدواجن
ولحوم الطرائد؛ مستخلصات اللحوم.

Transmed Lebanese
)Holding (SAL
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Transmed Bldg, 225 Foch Street P.O.Box:
11-913, 2060, Beirut Lebanon
Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172693
Class
29

Trademark

Goods/Services
Frozen French fries; Frozen potato wedges; Cheese, Nondairy
Vegan cheese; Preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; Frozen preserved meat, poultry and fish; Jellies,
jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and
fats; Meat, fish, poultry and game; meat extracts.
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تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2020

اسم طالب التسجيل:

كمباغني غيرفايس دانون

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 17, boulevard Haussmann , 75009 PARIS,
FRANCE

 16بوليفارد هاوسمان  60552 ,باريس  ,فرنسا

بيانات للملكية الفكرية ص.ب  11121 - 215045بناية رقم
 ، 4حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
166877

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب ومنتجات الحليب وبدائلها؛ مسحوق الحليب؛ الحليب المخثر والمنكه والمخفوق؛
حلوى أساسها الحليب؛ لبن رائب (زبادي)؛ مشروبات اللبن الرائب (الزبادي)؛ جبن الحلوم؛
المشروبات التي تتألف أساسا ً من الحليب أو منتجات الحليب؛ مشروبات الحليب التي تتألف
أساسا ً من الحليب؛ مشروبات الحليب التي تشتمل على الفواكه؛ منتجات الحليب المخمر
السادة أو المنكه؛ بدائل الحليب من أصل نباتي؛ بدائل لمنتجات الحليب مصنوعة من النباتات
أو البندق؛ مشروبات الفواكه أو الخضراوات التي تتألف أساسا ً من منتجات الحليب؛ فواكه
مطبوخة بالسكر؛ هريس فواكه
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء658717784 :
تاريخ االدعاء6565/51/66 :

23/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172366
Class
29

Trademark

Goods/Services
Milk, milk products and their substitutes; milk powder; gelled,
;flavoured and whipped milk; milk-based desserts; yoghurts
yoghurt drinks; cottage cheese; beverages composed mainly of
;milk or milk products; milky beverages mainly made of milk
milky beverages comprising fruit; fermented plain or flavoured
milky products; milk substitutes of plant origin; substitutes for
milk products made from plants or nuts; fruit or vegetable
drinks composed mainly of milk products; compotes; fruit
puree.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 204616638
Claim Date: 22/01/2020
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

نضال محمود عبدالصليبي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
المدينة/الشارع عمان/خلدا  ،ص.ب11188 ,881884:

عنوان التبليغ

ص.ب  11188 - 881884المدينة/الشارع عمان/خلدا

رقم العالمة التجارية

166708

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التمور

06/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

nedal Mahmoud abed al
slebi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/khalda, P.O.Box:
341338, 11134

29

Applicant for
P.O.Box 341338 -11134 city/street
Correspondence
amman/khalda
Trademark
172654
Class
29

Goods/Services
dates

226

تاريخ ايداع الطلب :

17/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االلبان االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

17/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

المدينة/الشارع :شارع مكه عمارة البنك التجاري 141ط، 6
ص.ب11190-927248 - :

JORDAN DAIRY
COMPANY LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Macca street commercial
BankBuilding, P.O.Box: 927248, 11190

المدينة/الشارع :شارع مكه عمارة البنك التجاري 141ط، 6
ص.ب11190-927248 - :
29
الصنف
166886

Applicant for
city/street :Macca street commercial
Correspondence
BankBuilding, P.O.Box: 927248, 11190
Trademark
172442
Class
29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حليب و مشتقاته ,اللبن و منتجات االلبان ,الحليب المنكهه ,منتجات االلبان المنكهه
اللبن ,لبن الزبادي ,مشروبات الحليب التي يسود فيها الحليب ,منتجات حليب
الحليب المكثف ,القشده منتجات االلبان ,الجبنه ,الحليب

Goods/Services
Milk & milk products, Yogurt &dairy products, Flavored milk,
Flavored dairy products, Yogurt, Zabadi yogurt., Milk beverages,
milk predominating Milk products, Condensed milk, Cream dairy
products, cheese, milk
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تاريخ ايداع الطلب :

17/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االلبان االردنية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مساهمة عامة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع :شارع مكه عمارة البنك التجاري 141ط، 6
ص.ب11416 ,8827:
ص.ب  11416 - 8827المدينة/الشارع :شارع مكه عمارة
البنك التجاري 141ط6
29
الصنف
166888

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حليب و مشتقاته ,اللبن و منتجات االلبان ,الحليب المنكهه ,منتجات االلبان المنكهه
اللبن ,لبن الزبادي ,مشروبات الحليب التي يسود فيها الحليب ,منتجات حليب
الحليب المكثف ,القشده منتجات االلبان,الجبنه ,الحليب

17/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

JORDAN DAIRY
COMPANY LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Macca street commercial
BankBuilding, P.O.Box: 3396, 11812
Applicant for
P.O.Box 3396 -11812 city/street :Macca
Correspondence
street commercial BankBuilding
Trademark
172443
Class
29

Goods/Services
Milk & milk products, Yogurt &dairy products, Flavored milk,
Flavored dairy products, Yogurt, Zabadi yogurt.,Milk beverages,
milk predominating , Milk products , Condensed milk, Cream
dairy products, cheese, milk
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تاريخ ايداع الطلب :

18/08/2020

اسم طالب التسجيل:

كريمونا للتجاره واالستثمار

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Kremona for Trade and
Investment
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Marka, P.O.Box: 1101, 11910

عمان  -ماركا  ،ص.ب11215 ,1151:

الفؤاد للملكيه الفكريه ص.ب 11215 - 1151
عمان/الشميساني
الصنف
166875

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدواجن غير الحي,طحينة عجين بذور السمسم,رقائق البطاطا,زبده,قشطه,جبنه,لبن
رايب,حليب,زبيب,فواكه معلبه,البيض,اللحوم,زيوت الطعام,فواكه مغطاه
بالسكر,مربى,جميد,المخلالت,خضراوات محفوظه,فواكه محفوظه,كافيار,لحوم معلبه,سمك
السردين غير الحي,التمور,البندق المحضر,التونه غير الحي

18/08/2020

Date of

29

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
172360
Class
29

Goods/Services
poultry not live,tahina sesame seed paste,potato
chip,butter,cream,cheese,yoghurt,milk,raisins,canned
fruits,canned vegatables,preserved fruits,caviar,canned
meat,sardines not live,dates,peanuts prepared,tona not live
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تاريخ ايداع الطلب :

18/08/2020

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

شركة سفن ماونتتز تريدينج انك
كندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
7 Mountains Trading co.
lpc oapN ty
: CANADA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
47Brooksone Str. Ottawa ,Canada

ش بروك ستون ,اتاوا ,كندا 86,

ص.ب  11125 - 266877المدينة/الشارع
عمان/الشميساني
الصنف
166882

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فواكه مغطاه ,خضروات محفوظة ,فواكه محفوظة ,لحوم معلبه ,سمك السردين غير الحي,
التمور ,البندق المحضر ,التونه غير الحي

18/08/2020

Date of

29

Applicant for
P.O.Box 927466 -11190 city/street
Correspondence
amman/al shmesani
Trademark
172439
Class
29

Goods/Services
canned fruits ,canned vegatables ,presserved fruits canned
meat ,sardine not live ,dates, peanuts prepared ,tona not live
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Date of

23/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Orient Provision &
Trading Co.
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chinese Golden Palace Restaurant
Building, Al Nahda Al Haditha St., behind
Jeddah International Market - Al Rawda
District, Jeddah, Saudi Arabia PO Box
11035, Jeddah 21453
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172534
Class
29

23/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة تموين الشرق للتجارة

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، شارع النهضة الحديثة،عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني
 المملكة العربية، جده، حي الروضة،خلف سوق جده ا لدولي
61808  جده11580 السعودية ص ب
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
29
الصنف
166088

Goods/Services
Albumen for food; Alginates for food; Almonds; Ground Almonds;
Anchovy; Animal marrow for food; Apple purée, Bacon; Black Pudding
[blood sausage]; Black pudding; Blood sausage; Bouillon concentrates;
Bouillon; Preparations for making Bouillon; Broth; Broth concentrates;
Butter; Chocolate nut Butter; Cocoa Butter; Coconut Butter; Peanut
Butter; Buttercream; Casein for food; Caviar; Cheese; Clams [not live];
Coconut fat; Coconut Fat; Coconut oil; Desiccated Coconut; Corned
Beef, Colza oil for food; Cooked Vegetables; Dried Vegetables; Preserved
Vegetables; Tinned Vegetables [canned]; Corn oil; Crayfish [not live];
Cream [dairy products]; Whipped Cream; Croquettes; Crustaceans [not
live]; Crystallized fruits; Dates; Edible birds; Edible Bone oil; Edible fats;
Edible oils; Eggs; Powdered Eggs; White of eggs; Yolk of Eggs; Fatcontaining mixtures for bread slices; Fatty substances for the
manufacture of; Fish [not live]; Fish Fillets; Salted Fish; preserved Fish;
Tinned Fish, Fishmeal for human consumption; Foods prepared from
fish; Tuna fish; Salmon; Sardines; Food products made from Fish;
Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit Chips; Fruit jellies; Fruit peel; Fruit
preserved in alcohol; Fruit pulp; Fruit salads; Preserved Fruit; Stewed
Fruit; Crystallized Fruits; Frosted Fruits; Tinned Fruits, Fruit chips; Game
[dead]; Gelatine for food; Gherkins; Ginger jam; Ham; Herrings; Hummus
[chickpea paste]Isinglass for food; Jams; Jellies for food; Lard for food;
Liver; Liver pâté; Lobsters [not live]; Spiny Lobsters [not live]; Maize oil;
Margarine; Marmalade; Meat Gravies; Meat; Meat extracts; Meat gravies;
Meat jellies; Preserved Meat; Tinned Meat [canned]; Salted Meats; Milk;
Milk Powder for nutritional purposes; Milk beverages [milk
predominating]; Milk products; soya milk; Kefir [milk beverage]; Koumiss
[kumiss] [milk beverage]; Mussels [not live]; Nuts, prepared; Olive oil for
food; Olives, preserved; Onions, preserved; Oysters [not live]; Hot
Pepper sauces; Palm kernel oil for food; Palm oil for food; Pastes (Liver –
); Peanuts, processed; Peanut Croquettes; Peas, preserved; Pectin for
food; Piccalilli; Pickles; Pollen prepared as foodstuff; Pork; Potato Chips;
Potato Crisps; Potato fritters; Potato Sticks; Cooked Potato and Potato
products of all kinds , Fried Potato; Fried Potato Cakes; Fried Potato
Crisps; Potato Pancake; Grated Potato Fritters; Fried Potato Sticks;
Potato Powder; Poultry, not live; Prawns [not live]; Preparations for
making Soup; Vegetable Soup preparations, Preserved Beans; Preserved
Garden herbs; Preserved Lentils; Preserved Mushrooms, Protein for
human consumption; Raisins; Rape oil for food; Rennet; Sauerkraut;
Sausages; Sea-cucumbers [not live]; Sesame oil; Shellfish [not live];
Shrimps [not live]; Silkworm chrysalis, for human consumption; Soups;
Soya beans, preserved, for food; Suet for food; Sunflower oil for food;
Tofu, Tomato juice for cooking; Tomato puree; Tripe, Truffles, preserved;
Vegetable Juices for cooking; Vegetable Salads; Vegetable jellies; Weed
extracts for food; Whey; Yoghurt; Yogurt.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نخاع الحيوان،أنشوجة،لوز أرضي،اللوز،ألجنات للطعام،ألبومين للطعام
،بودنج األسود،]بودنج أسود [نقانق الدم، لحم الخنزير، معجون التفاح،للطعام
مركزات،الحساء،مستحضرات لصنع المرقة،مرقة،مركزات مرقة،نقانق الدم
زبدة الفول،زبدة جوز الهند،زبدة الكاكاو،زبدة بندق الشيكوالتة،الزبدة،الحساء
دهون،]المحار [غير الحي،جبن،كافيار،كازين للطعام،كريمة الزبدة،السوداني
زيت الشلجم،لحم محفوظ،جوز هند مجفف،زيت جوز الهند،جوز الهند
خضروات معلبة،خضروات محفوظة،خضروات مجففة،خضروات مطهية،للطعام
القشدة،]القشدة [منتجات ألبان،]جراد المياه العذبة [غير حي،زيت الذرة،][معبأة
،فاكهة مسكرة،]قشريات [غير حية،الكروكيت كتلة من لحم سمك، المخفوقة
الدهون الصالحة،زيت العظم الصالح لألكل،الطيور الصالحة لألكل،البلح
صفار،أبيض البيض،مسحوق البيض، البيض،الزيوت الصالحة لألكل،لألكل
سمك،المواد الدهنية لتصنيع،مخاليط تحتوي على دهون لشرائح الخبز،البيض
 مساحيق،أسماك معلبة،أسماك محفوظة،سمك مملح،شرائح السمك،][غير ح ي
سمك،أغذية محضرة من األسماك سمك التونة،أسماك لالستهالك اآلدمي
فواكه،المنتجات الغذائية المصنوعة من األسماك،السردين، السالمون
الفاكهة المحفوظة في،هُالم الفاكهة،شرائح الفاكهة،فواكه مجمدة،مبردة
الفواكه،الفواكه المطهية،الفاكهة المحفوظة،سلطة الفاكهة،لُح اء الفاكهة،الكحول
]الفرائس [الميتة،الفواكه المعلبة ورقائق الفاكهة،الفواكه المبردة،المحالة
الحمص [معجون الحمص] غراء،الرنجة،لحم خنزير،مربى الزنجبيل،الخيار،
معجون،الكبد،شحم الخنزير للطعام،الهالم للطعام،مربيات،السمك للطعام
زيت الذرة،]سرطان البحر الشوكي [غير حي،]سرطان البحر [غير حي،الكبد
مرق،مستخلصات اللحوم،لحم،مرق اللحم،مربى البرتقال،سمن،الصفراء
اللحوم المملحة،]اللحوم المعلبة [المعبأة،اللحوم المحفوظة،هالم اللحم،اللحم
مشروبات من اللبن [ اللبن هو،مسحوق اللبن لألغراض الغذائية،اللبن،
]القمارص [القرمص،]الكفير [مشروب لبن،لبن الصويا،منتجات األلبان،]الغالب
زيت الزيتون،المكسرات المحضرة،]بلح البحر [غير حي،][مشروب اللبن
صلصات الفلفل،]المحار [ال يعيش،بصل محفوظ،زيتون محفوظ،للطعام
فول،)- معاجين (الكبد،زيت النخيل للطعام،زيت نواة النخيل للطعام،الحار
،البكتين للطعام،البازالء المحفوظة،كروكيت الفول السوداني،سوداني معالج
رقائق،لحم خنزير،مستحضرات حبوب اللقاح كمواد غذائية،المخلالت،المخلل
البطاطس،عصي البطاطس،فطائر البطاطس،شرائح البطاطس،البطاطس
كعك البطاطا، البطاطس المقلية، المطبوخة ومنتجات البطاطس بأنواعها
فطائر البطاطس،فطيرة البطاطس،رقائق البطاطس المقلية،المقلية
 غير، دواجن،مسحوق البطاطس،أصابع البطاطس المقلية،المبشورة
مستحضرات حساء الخضار،مستحضرات صنع الحساء،]روبيان [غير حي،حية
الفطر،العدس المحفوظ،أعشاب الحديقة المحفوظة،والفاصوليا المحفوظة
ملفوف،المنفحة،زيت اللفت للطعام،زبيب، بروتين لالستهالك اآلدمي، المحفوظ
الجمبري،]المحار [غير حي،زيت السمسم،]خيار البحر [غير حي،النقانق،مخلل
، فول الصويا،أنواع الحساء، لالستهالك اآلدمي، شرنقة دودة القز،][غير حي
 عصير الطماطم،التوف،زيت دوار الشمس للطعام،شحم للطعام، كغذاء، محفوظ
سلطات،عصائر الخضار للطبخ، الكمأ المحفوظ، الكرشة،معجون الطماطم،للطبخ
.زبادي،الزبادي،مصل اللبن،مستخلصات األعشاب للطعام،هالم الخضار،الخضار
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تاريخ ايداع الطلب :

15/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة واالتوريدات

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان
 11511ع
حي الجبارات
ليغ,
1002
جرشالتب–
ص.ب:
 11511عمان-

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Itaqn For Trading
&General supplies co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box: 1002, 11511 Jarash, aljbarat

ص.ب 11511 ,1002:جرش –حي الجبارات

ص.ب 11511 ,1002:جرش –حي الجبارات

166000

15/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زبوت نباتية,اجبان ,مكسرات محضرة ,طحينة ,مرتدتال ,البان ,حليب ,زيت ,بيض ,سمك
معلب ,زيت ,زيتون ,مخالالت ,سرد ين ,الخضراوات  ,المحفوظة والمجففة والمجمدة او
المطبوخه ,مربى الطعام

P.O.Box: 1002, 11511 Jarash, aljbarat

29

29

Class

Applicant for
Correspondence

172555

Trademark

Goods/Services
Vegetable oils, cheeses, preparated nuts, tahini, mortadella,
milk, milk, oil, eggs, canned fish, olive oil, pickles, sardines,
preserved, dried, frozen or cooked vegetables, food jam.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة االنماء العربيه للصناعات الغذائية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مناطق حرة
الزرقاء /المنطقه الحره  ،ص.ب68 ,68:

عنوان التبليغ

ص.ب  68 - 68الزرقاء /المنطقه الحره

رقم العالمة التجارية

166786

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معجون طماطم

اعالن الجريدة الرسمية

30/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Arab Development
company for Food
Indusstries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address zarqa/free zone, P.O.Box: 24, 24

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 24 -24 zarqa/free zone
Correspondence
Trademark
172642
Class
29

Goods/Services
Tomato paste
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Date of

09/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Indemaj Food
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zanubia, P.O.Box: 850166, 111185

Applicant for
P.O.Box 850166 -111185 Zanubia
Correspondence
Trademark
172447
Class
29

Goods/Services
freeze-dried vegetables,vegetables, tinned canned (Am.)
,meat, freeze- dried meat, shellfish not live, fish fillets, poultry,
not live, fish not live ,sausages , potato flakes, meat
extracts,peas, preserved, meat, preserved,
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (top meal) if used separately from the
mark

29

الصنف

09/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اندماج لالغذيه
االردن
م.م.ذ
111140 ,405177:ب. ص، ماركا/عمان

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

ماركا/ عمان111140 - 405177 ب.ص

عنوان التبليغ

166886

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اسماك, اللحم المجفف بالتجميد, اللحوم. المعلبة، الخضروات,الخضراوات المجففة بالت جميد
، األسماك, غير الحي، الدواجن,) شرائح السمك الطري بدون عظم (فيليه, غير الحي،قشرية
، اللحوم,  المحفوظة، البازيالء, مستخلصات اللحوم, رقائق بطاطا,سجق,غير الحي
المحفوظة
)top meal ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه
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Date of

21/01/2021

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Basem & Riyad Jabsheh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN -ALSOKAR MARKET, P.O.Box:
7528, 11118
Applicant for
P.O.Box 7528 -11118 AMMAN -ALSOKAR
Correspondence
MARKET
Trademark
172645
Class
29

Goods/Services
Chicken, frozen meat, fish, hamburger, mortadella, salami, hot
dog, pastrami, poultry, not live, meat, sausage casings, natural
or artificial
(The Registration of this trademark is pursuant to the
provisions of article (21 paragraph (3)of the trademarks law

29

الصنف

21/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

باسم ورياض الجبشه
االردن
تضامن
11114 ,6064:ب. ص، عمان سوق السكر

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

 عمان سوق السكر11114 - 6064 ب.ص

عنوان التبليغ

166780

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,بسطرما, نقانق,  سالمي,  مرتديال,  سوسيج, هامبرجر,  اسماك,  لحوم مجمدة, دجاج
. الطبيعي أو االصطناعي، اغلفة النقانق او السجق, اللحوم, غير الحي،الدواجن
) من قانون العالمات التجارية8( ) فقرة61( اان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة
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Date of

26/12/2018

اعالن الجريدة الرسمية

26/12/2018

: تاريخ ايداع الطلب

ابراهيم محمد عدنان سرور مالح

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
 الشميساني،  عمان11011 ,060:ب.ص

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 الشميساني،  عمان11011 ,060:ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

ibrahim" mahmad adnan"
srour malah
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 525 -11511 Amman - Alshmeisani

Applicant for
P.O.Box 525 -11511 Amman - Alshmeisani
Correspondence
Trademark
172413
Class
30
30

Goods/Services
Sweet almond paste, Cosmetics flavors of the food, Barley, The.
3 Of which chocolate drinks, Cocoa, Candies and sweets
candies, Sugary sweets,, Natural sweeteners, Sugary
sweets,Mint sweets, Caramel, chocolate, cacao, Cocoa
products, Sweets and desserts, frozen, Custer, glucose, Gluten,
the sweet ness of halva, honey, Gels, , yeast, , sherbet, Sago,
Vanilla, Preparations for the intensification of whipped creamse
same paste

الصنف

166818

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات اساسها الشوكالته،مستحضرات منكهات للطعام،حلوى وعجينة اللوز
حلويات، محليات طبيعية،حلويات سكرية،الكاكاوسكاكر وحلويات السكاكر
، حلويات وحلويات مثلجة كستر.منتجات الكاكاو،شوكالته؛ كاكاو، كراميل،سكرية
مستحضرات، فانيال، مثلجات،شربات، هالميات، عسل،حالوة الطحينية،غلوتين،جلوكوز
.طحينة السمسم،لتكثيف الكريمة المخفوقة
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Date of

20/06/2019

اعالن الجريدة الرسمية

20/06/2019

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة الحديثة الرسمية للتجارة والتموين

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11188 ,88521:ب. ص، مقابل كازية الزيود- الهاشمية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

مقابل كازية الزيود-  الهاشمية11188 - 88521 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Modern Formal For Trade
&Supply Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al-hashemeyeh opp.Alzyoud, P.O.Box:
43091, 11143
Applicant for
P.O.Box 43091 -11143 Al-hashemeyeh
Correspondence
opp.Alzyoud
Trademark
172638
Class
30

Goods/Services
Coffee, seasonings, pasta, coffee beverage with milk , biscuits,
tea, cocoa, beverage with milk, marinades, spices ,
confectionery , tomato sauce ,salt for preserving foodstuffs ,
ketchup sauce , molasses for food , cookies , mayonnaise ,
halvah,

30

الصنف

166784

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات, شاي, البسكويت, مشروبات القهوة مع الحليب,  المعكرونة,  التوابل,القهوة
 دبس, كاتشب, ملح, صلصة البندورة, الحلويات, البهارات, المخلالت,الكاكاو مع الحليب
 حال وة الطحينية, مايونيز,  كعك محلى,للطعام
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Date of

20/08/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Cadbury UK Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address PO BOX 12, Bournville Lane, Bournville,
Birmingham, B30 2LU United Kingdom

Goods/Services
Non-medicated confectionery, chocolate, chocolate
confectionery, sugar confectionery, frozen confectionery, icecream, desserts, cakes and biscuits

: تاريخ ايداع الطلب

كادبوري يو كيه ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

 ال6 85  بي، بيرمينغهام، بورنفيل، بورنفيل الين، 16 .ب.ص
يو المملكة المتحدة
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172618
Class
30

20/08/2019

30

الصنف

166714

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
و حلويات الشوكوالته وحلويات السكر والحلويات المجمدة،الحلويات غير العالجية والشوكول
والبوظة والحلويات والكعك والبسكويت
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تاريخ ايداع الطلب :

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ريكيت آند كولمان)أوفرسيز (هيلث ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 158-0باث رود ،سلو ،بيركشير ،إس إل8 1يو إتش ،المملكة
المتحدة
بيانات للملكية الفكرية ص.ب  11121 - 215045بناية رقم
 ، 4حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
166861

من اجل البضائع/الخدمات التالية
سكاكر وحلويات غير طبية

22/12/2019

Date of

الصنف

Reckitt & Colman
(Overseas) Health Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH,United Kingdom
Applicant for
Correspondence

30

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172371
Class
30

Trademark

Goods/Services
Non-medicated confectionery
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تاريخ ايداع الطلب :

14/01/2020

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

سينغيف ماناف
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Cengiz Manav
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Boca-Raton-Strasse 4, 13587 Berlin,
Germany

بوكا-راتون-شتراس  18046 ،8برلين ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166047

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العسل؛ أقراص العسل؛ شمع النحل؛ غذاء ملكات النحل؛ الدبس للطعام؛ األطعمة القابلة للدهن
التي أساسها العسل.

14/01/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172586
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Honey; Comb honeys; Bee glue; Royal jelly; Molasses for food
Sweet honey-based spreads.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/01/2020

اسم طالب التسجيل:

سوسيتيه دي برودوي نستله أس.ايه.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Société des Produits
Nestlé S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland

 1455مدينة فيفاي ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166718

16/01/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة ومستخلصات القهوة والقهوة المنكهة ومشروبات القهوة؛ القهوة المثلجة؛ بدائل
القهوة ومستخلصات القهوة الصناعي ة والمشروبات التي أساسها القهوة االصطناعية؛
الهندباء (بديل القهوة)؛ الشاي ،مستخلصات الشاي والمشروبات التي أساسها الشاي؛ الشاي
المثلج؛ الشعير لالستهالك البشري؛ مستخلصات الشعير للطعام؛ الكاكاو والمشروبات التي
أساسها الكاكاو؛ الشوكوال ومنتجات الشوكوال والمشروبات التي أساسها الشوكوال؛ السكر؛
البسكويت؛ الحلويات؛ حلويات السكر؛ الكعك المحلّى؛ الكعك؛ البسكويت الهش الرقيق؛ حلوى
الكراميل؛ حلوى البودينغ؛ الحلوى؛ العلكة لغير الغايات الطبية؛ محليات طبيعية؛ منتجات
المخابز؛ الدقيق؛ الخبز؛ الخميرة؛ مسحوق خلطات الكعك؛ المعجنات؛ المثلجات ومثلجات
الماء وشراب الفاكهة المثلج والحلويات المثلجة والكعك المثلج والبوظة؛ العسل وبدائل
العسل؛ الحبوب وحبوب الفطور وألواح الحبوب ومزيج الحبوب والفواكه ورقائق الذرة
وألواح الحبوب والحبوب الجاهزة لألكل؛ مستحضرات الحبوب؛ الوجبات الخفيفة المصنوعة
من الحبوب؛ األرز والمعكرونة ومعكرونة النودلز؛ منتجات الطعام المصنوعة من األرز أو
الدقيق أو دقيق الشوفان أو الحبوب والموجودة أيضا على شكل أطباق مطبوخة؛ البيتزا؛
الشطائر؛ مستحضرات المعكرونة وعجينة الكعك الجاهزة للخبز

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون الذهبي وذلك بموجب النموذج المودع مع
الطلب.

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172613
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, coffee extracts, flavored coffee, coffee beverages; iced
coffee; coffee substitutes, artificial coffee extracts, beverages
based on artificial coffee; chicory (coffee substitute); tea, tea
extracts, tea-based beverages; iced tea; malt for human
consumption; malt extract for food; cocoa and cocoa-based
beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-based
;beverages; sugar; biscuits; confectionery; sugar confectionery
cookies; cakes; wafers; caramels; puddings; candy; chewing
gum, not for medical purposes; natural sweeteners; bakery
products; flour; bread; yeast; powdered cake mix; pastry; ices,
water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, ice
cream; honey and honey substitutes; cereals, cereal for
breakfast, cereal bars, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to;eat cereals; cereal preparations; snacks made from cereals
rice, pasta, noodles; food products made from rice, flour,
;oatmeal or cereal flour, also in the form of cooked dishes
pizzas; sandwiches; pasta preparations and cake dough ready
to bake.
The registration of this trademark should be in gold color
according to the print filed with the application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/01/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الفراجين للتجارة و التوزيع

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
الرصيفة شارع الملكة رانيا  ،ص.ب18615 ,68:

عنوان التبليغ

ص.ب  18615 - 68الرصيفة شارع الملكة رانيا

رقم العالمة التجارية

166078

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رز  ،سكر  ،حبوب  ،طحين

26/01/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

& Farrajeen Trade
Distribution
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address rusefa queen ranya steert, P.O.Box: 73,
13710

30

Applicant for
P.O.Box 73 -13710 rusefa queen ranya
Correspondence
steert
Trademark
172563
Class
30

Goods/Services
rice . wheat . sugar . grain
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Date of

03/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

BANO PURATOS
HOLDING LTD
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 128666, 24, Al Sila Tower, Abu
Dhabi Global Market Square, Al Maryah
Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172470
Class
30

Goods/Services
Cake powder; Cakes (Flavorings [flavourings], other than
essential oils, for—); Cocoa; Cocoa products; Coulis (Fruit)
[sauces]; Custard; Flakes (Oat—); Ice cream (Binding agents
for-); Mousses (Chocolate-); Paste (Almond-); Powders for ice
cream; Pralines; Stiffening whipped cream (Preparations for-);
Vanilla [flavoring] [flavouring]; Vanillin [vanilla substitute]

03/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة بانو بوراتوس القابضة المحدودة

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 مربعة سوق أبو، برج السلع،68  الطابق،164777 .ب.ص
 اإلمارات العربية، أبو ظبي، جزيرة الماريا،ظبي العالمي
المتحدة
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
30
الصنف
166865

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 صلصة فواكه، منتجات كاكاو، كاكاو، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية،مسحوق كيك
، عجينة لوز، موسية شوكوالته، عوامل تماسك البوظة، رقائق شوفان، كسترد،][صلصات
، مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة،) برالين (حلوى اللوز أو الجوز،مساحيق للبوظة
] فانيلين [بديل للفانيال،]فانيال [منكهة
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تاريخ ايداع الطلب :

04/02/2020

اسم طالب التسجيل:

يزن محمود عبد الشكور النتشة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  /الهاشمي الشمالي  /ش االمير راشد ،
ص.ب11115 ,275201:
ص.ب  11115 - 275201عمان  /الهاشمي الشمالي  /ش
االمير راشد
30
الصنف
166806

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كيك  ,خليط الكيك  ,بودرة الكيك  ,كيكة الكريمة ,كيكة الفواكة ,عجينة .
كيك مجمدة ,مزيج لصنع الكيك ,كعك اللوز ,فطائر التفاح  ,كعكة التفاح. ,
الفطائر ,الحلويات .

04/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

yazan mahmoud abed al
shakour al natsheh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / al hashmi alshamali, P.O.Box:
960951, 11110
Applicant for
P.O.Box 960951 -11110 amman / al
Correspondence
hashmi alshamali
Trademark
172452
Class
30

Goods/Services
Cakes ; cake mixes ; cake powder ; cream cakes ; fruit cakes
; ;frozen cake dough ; mixes for making cakes ; almond cakes
apple pies ; apple tarts ; tarts ; sweets
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Date of

13/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Pervasco Holding B.V.
lpc oapN ty
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deltahoek 110 4511 PA Breskens The
Netherlands

Goods/Services
Sweets; confectionery; pastry, chocolate, biscuits products.
The registration of this trademark should be in purple, gold
and light grey colors according to the print filed with the
application.

: تاريخ ايداع الطلب

.في. بيرفاسكو هولدينجز بي
هولندا
شركة اجنبية

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

 بيه ايه بريسكينز هولندا8011 115 دلتاهويك

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172712
Class
30

13/02/2020

30

الصنف

166616

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحلوى؛ الحلويات؛ المعجنات؛ الشوكوالتة؛ منتجات البسكويت
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األرجواني والذهبي والرمادي الفاتح وذلك
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

 155ديفورست افينيو ،ايست هانوفر ،نيو جيرسي ،56287
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166618

27/02/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات غير الطبية والشوكوال وحلويات الشوكوالتة وحلويات السكر والحلويات المجمدة
والبوظة والمثلجات والحلويات المثلجة والحلويات والحلويات المبردة والكعك والبسكويت
ومنتجات المخابز وكعك الجبن والفطائر المقلية المحالة وكعكة الوفل والحلوى والحلويات
والعلكة؛ الكعك المحلى؛ كعكة الشوكوال والمحشوة بالشوكوال؛ البسكويت الهش والرقيق؛
الشوكوال القابلة للدهن؛ اللبن المجمد؛ الحلويات الباردة؛ منتجات المعجنات؛ المستحضرات
المعدة من الحبوب؛ طعام الفطور من الحبوب؛ البوشار؛ الشراب المثلج؛ العسل؛ حلوى
البودينغ؛ م نتجات الوجبات الخفيفة على شكل بوشار ومقرمشات الذرة؛ منتجات الوجبات
الخفيفة التي أساسها الذرة ،األرز ،الشعير ،الجاودار أو المعجنات.
اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الداكن واألزرق
الفاتح واألبيض والبيج وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172714
Class
30

Trademark

Goods/Services
Non -medicated Confectionery, chocolate, chocolate
confectionery, sugar confectionery, Frozen confectionery, Ice
cream, Ices, Frozen Desserts, Deserts, Chilled deserts, Cakes,
Biscuits, Bakery products, cheese cakes, donuts, waffles,
;candy, sweets, chewing gum; cookies; brownies; wafers
chocolate spreads; frozen yoghurt; chilled desserts; dough
;products; preparations made from cereals; breakfast cereal
popcorn; sherbets; honey; puddings; snack products in the
form of popcorn and corn crisps; snack products based on
corn, rice, barley, rye or pastry.
Special condition: The registration of this trademark should be
in Dark blue, light blue, white and beige colors according to the
print filed with the application.
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Date of

11/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

11/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة الحديثة الرسمية للتجارة و التموين

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11188 ,885821:ب. ص، الزرقاء الهاشمية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 الزرقاء الهاشمية11188 - 885821 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Al Hadetha Al Rasmia for
Teade and Catring
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Zarqa Alhashmia , P.O.Box: 430491,
11143
Applicant for
P.O.Box 430491 -11143 Al Zarqa
Correspondence
Alhashmia
Trademark
172637
Class
30

Goods/Services
Coffee, seasonings, pasta, coffee beverage with milk
,biscuits,tea ,cocoa beverage with milk, marinades, spices,
confectionery , tomato sauce , salt for preserving foodstuffs ,
ketchup sauce , molasses for food , cookies , mayonnaise ,
halvah,

30

الصنف

166786

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات الكاكاو,شاي, البسكويت, مشروبات القهوة مع الحليب, المعكرونة, التوابل, القهوة
, دبس للطعام, كاتشب,ملح,  صلصة البندورة,الحلويات,  البهارات, المخلالت,مع الحليب
حالوة الطحينية,  مايونيز,كعك محلى
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تاريخ ايداع الطلب :

17/05/2020

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

دي دي آي بي هولدر ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
DD IP Holder LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts
02021 USA

صندوق بريد  ، 2181كانتون ،ماساشوسيتس 56561
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166742

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معجنات الدونات المقلية؛ منتجات المخابز؛ الكعك المحلى؛ الكعك؛ الفطائر؛ الفطائر المسطحة
المدورة؛ العادي ،المغطى بالسكر ،الكعك ال مقلي المغطى والمحشو؛ الخبز الدائري؛ الشطائر؛
السكر؛ الدقيق؛ مستخلصات النكهات؛ رقائق السكريات للخبيز؛ العسل؛ الخميرة؛ مسحوق
الخبيز؛ الحشوات التي أساسها الكاسترد للكعك؛ الحشوات التي أساسها الشوكوال للكعك؛
اإلضافات التي أساسها الشوكوال؛ القهوة والمشروبات التي أساسها القهوة؛ الشاي
والمشروبات التي أساسها الشاي؛ الكاكاو والمشروبات التي أساسها الكاكاو؛ المشروبات من
النوع المثلج بنكهة القهوة.
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان البرتقالي والزهري وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

17/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172689
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Doughnuts; bakery products; cookies; cakes; pies; muffins
;plain, glazed, coated and filled fried cakes; bagels; sandwiches
;sugar; flour; flavoring extracts; confectionery chips for baking
;honey; yeast; baking-powder; custard-based fillings for cakes
;chocolate-based fillings for cakes; chocolate-based topping
coffee and coffee-based beverages; tea and tea-based
beverages; cocoa and cocoabased beverages; coffee-flavored
slush-type drinks
The registration of this trademark should be in orange and pink
colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

19/05/2020

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

لوتس بيكيريز إن .في .
بلجيكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
LOTUS BAKERIES N.V.
lpc oapN ty
: BELGIUM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Gentstraat 1 9971 Lembeke Belgium

جنتشترات  2661 ،1ليمبيكي ،بلجيكا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  11121 - 215045بناية رقم
 ، 4حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
166878

19/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بسكويت ،منتجات المخابز والحلويات؛ معجنات صناعية (مصنعة آليًا)؛ حلويات؛ خبز
الزنجبيل؛ سبيكولوس (البسكويت بالكراميل)؛ كعكة الوفل؛ كعك محلى؛ دهنات أساسها الكعك
المحلى ،السبيكولوس (البسكويت بالكراميل) ،القهوة و/أو الشوكوالتة.

Applicant for
Correspondence

30

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172363
Class
30

Trademark

Goods/Services
;)Biscuits; cakes; confectionery; fondants (confectionery
gingerbread; (industrial) pastry; speculoos (caramelized
biscuits); spreads on the basis of biscuits, speculoos
(caramelized biscuits), coffee and/or chocolate; waffles; ice
cream; edible ice.
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Date of

19/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
LOTUS BAKERIES N.V.
lpc oapN ty
: BELGIUM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Gentstraat 1 9971 Lembeke Belgium

Goods/Services
Biscuits, bakery and confectionery goods; industrial pastry;
confectionery; gingerbread; speculoos (caramelized biscuits);
waffles; cookies; spreads on the basis of cookies, speculoos
(caramelized biscuits), coffee or chocolate.
The registration of this trademark should be limited in colours
brown, green, yellow, orange, red and blue according to the
print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

. في. لوتس بيكيريز إن
بلجيكا
شركة اجنبية

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

 بلجيكا، ليمبيكي2661 ،1 جنتشترات

 بناية رقم11121 - 215045 ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد هليل عمان،  حي الصالحين، 4

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172373
Class
30

19/05/2020

30

الصنف

166868

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 منتجات المخابز والحلويات؛ معجنات صناعية (مصنعة آليًا)؛ حلويات؛ خبز،بسكويت
الزنجبيل؛ سبيكولوس (البسكويت بالكراميل)؛ كعكة الوفل؛ كعك محلى؛ دهنات أساسها الكعك
.أو الشوكوالتة/ القهوة و،) السبيكولوس (البسكويت بالكراميل،ال محلى
ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان البني واألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر واألزرق
.وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

07/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ليون شير مانجمينت ليمتد

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب ، 206 .اوفشور انكوربوريشنز ستنر ،رود تاون،
تورتوال ،جزر العذراء البريطانية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
166006

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات القهوة/الشاي بالحليب وبالتحديد مشروبات الشاي بالحليب ومشروبات القهوة
بالحليب.

07/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Lion Share Management
Limited
lpc oapN ty
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P O Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172552
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee/Tea beverages with milk namely tea beverages with milk,
coffee beverages with milk.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/06/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ص.ب  ، 8110الشارقة ،االمارات العربية المتحدة

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
166825

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بسكويت وشوكوالتة وآيس كريم (بوظة) وحلوى مثلجة وكعك وأطعمة قطع (ألواح) الطاقة
والدهن.
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (  )SNAPإذا وردت
بمعزل عن العالمة.

11/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

International Foodstuffs
Co. LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 4115, Sharjah, UAE

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172390
Class
30

Trademark

Goods/Services
Biscuits, chocolate, ice creams, ice dessert, cake, energy bar
and spread.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (SNAP) if used separately from
the Mark.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2020

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

السيد طارق قدسي العطار
سوريا
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سوريا -دمشق -الحلبوني -قرب مسجد الحلبوني

ص.ب  11418 - 186560المدينة/الشارع  604شارع
الملك عبدهللا الثاني عمان -االردن
30
الصنف
166028

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة

05/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Mr.Tarek Kudis Alattar
lpc oapN ty
: SYRIA
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Syria-Demascus -Alhalaboni Near
Alhalaboni Mosqua
Applicant for
P.O.Box 142025 -11814 city/street 258
Correspondence
King Abdallah II street -Amman- Jordan
Trademark
172593
Class
30

Goods/Services
Coffee
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تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2020

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

السيد طارق قدسي العطار
سوريا
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Mr.Tarek Kudis Alattar
lpc oapN ty
: SYRIA
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address syria-Demascus -Alhalaboni Near
Alhalaboni Mosqua

سوريا -دمشق -الحلبوني -قرب مسجد الحلبوني

ص.ب  11418 - 186560المدينة/الشارع  604شارع
الملك عبدهللا الثاني عمان -االردن
الصنف
166775

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زهور طبيعية  -أعشاب طبيعية  -شوفان -غالل حبوب -غالل بذور -بصل الزهور  -نخالة-
شعير -جذور الهندبا البرية

05/07/2020

Date of

30

Applicant for
P.O.Box 142025 -11814 city/street 258
Correspondence
King Abdallah II street - Amman- Jordan
Trademark
172660
Class
30

Goods/Services
;]Flowers,natural; Garden herbs, fresh,Otas;Grains[cereals
Grains[seeds];Flower bulbs; Bran; Barley; chicory roots
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Date of

05/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Mr.Tarek Kudis Alattar
lpc oapN ty
: SYRIA
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address syria-Demascus -Alhalaboni Near
Alhalaboni Mosqua
Applicant for
P.O.Box 142025 -11814 city/street 258
Correspondence
King Abdallah II street -Amman- Jordan
Trademark
172594
Class
30

Goods/Services
Coffee; Artificial coffee; Beverages (Coffee-based); Coffee
beverages with milk; Coffee flavorings [flavourings]; Coffee
(Unroasted—); Coffee substitutes; Tea; Sugar; cardamom;
spices; condiments; Cloves [spice];Cocoa beverages with
milk; Condiments; Flavorings, other than essential oils, for
beverages; Ginger [spice];Golden syrup; Puddings; Star
aniseed

05/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

السيد طارق قدسي العطار
سوريا
مؤسسة

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

 قرب مسجد الحلبوني- الحلبوني- دمشق-سوريا

 شارع604 الشارع/ المدينة11418 - 186560 ب.ص
 االردن- عمان- الملك عبدهللا الثاني
30
الصنف
166028

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 منكهات, مشروبات قهوة مع حليب، والقهوة االصطناعية؛ مشروبات أساسها القهوة،القهوة
 كبش،التوابل، البهارات, الهيل،السكر،الشاي, بدائل القهوةء, قهوة غير محمصة,للقهوة
قرنفل [بهار] مشروبات كاكاو مع حليب؛ منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية؛
زنجبيل [بهار]؛ دبس السكر؛ مهلبية؛ يانسون نجمي
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Date of

05/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Mr.Tarek Kudis Alattar
lpc oapN ty
: SYRIA
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address syria-Demascus -Alhalaboni Near
Alhalaboni Mosqua
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 142025 -11814 city/street 258
King Abdallah II street
Amman- Jordan
172659
Class
30

Goods/Services
Coffee; Artificial coffee; Beverages (Coffee-based); Coffee
beverages with milk; Coffee flavorings [flavourings]; Coffee
(Unroasted—); Coffee substitutes; Tea; Sugar; cardamom;
spices; condiments; Cloves [spice];Cocoa beverages with
milk; Condiments; Flavorings, other than essential oils, for
beverages; Ginger [spice];Golden syrup; Puddings; Star
aniseed

05/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

السيد طارق قدسي العطار
سوريا
مؤسسة

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

 قرب مسجد الحلبوني- الحلبوني- دمشق-سوريا

 شارع604 الشارع/ المدينة11418 - 186560 ب.ص
الملك عبدهللا الثاني
 االردن-عمان
30
الصنف
166702

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 مشروبات قهوة مع، والقهوة االصطناعية؛ء مشروبات أساسها القهوة،القهوة
 الهيل،السكر، بدائل القهوةء الشاي. قهوة غير محمصة: منكهات للقهوة.حليب
 كبش قرنفل [بهار] مشروبات كاكاو مع حليب؛ منكهات،التوابل،البهارات
للمشروبات بخالف الزيوت العطرية؛ زنجبيل [بهار]؛ دبس السكر؛ مهلبية؛ يانسون
نجمي
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تاريخ ايداع الطلب :

12/07/2020

اسم طالب التسجيل:

بيه تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

اندونيسيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

PT Indofood Sukses
Makmur TbK
lpc oapN ty
: INDONESIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/FI.,
Jalan Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta
Selatan, Indonesia

سوديرمان بالزا – اندوفود تاور الطابق  ،66جاالن
جيند.سوديرمان كاف ،64- 67 .جاكرتا سيالتان ،اندونيسيا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166611

12/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
معكرونة النودلز والمعكرونة والبقسماط والصلصات [توابل] والتوابل للنكهة وصلصة الصويا
والشاي وصلصة البندورة والشعيرية [نودلز] ودقيق القمح
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر واألزرق واألبيض واألصفر والبرتقالي
واألخضروذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172711
Class
30

Trademark

Goods/Services
Noodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, soya
sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles], wheat flour
The registration of this trademark should be in red, blue, white,
yellow, orange and green colors according to the print filed with
the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/07/2020

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

شركة رنر للقهوة
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Runners Jo Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/King husiness /buil28, P.O.Box:
100245, 11111

عمان/مجمع الملك حسين لالعمال /بناية ، 64
ص.ب11111 ,155680:
ص.ب  11111 - 155680عمان/مجمع الملك حسين
لالعمال /بناية 64
الصنف
166078

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة ,الشاي ,الكاكاو ,السكر ,االرز ,الحلويات ,السكاكر ,العسل ,الدبس ,مسحوق الخبيز,
الملح ,الخل ,التوابل  ,البهارات البسكويت ,شيبس الذره ,مميد ,حالوة طحينيه ,فانيال,
خميره ,شوكوالته ,البوظه ,المعجنات ,مستحضرات الحبوب والكعك

16/07/2020

Date of

30

Applicant for
P.O.Box 100245 -11111 amman/King
Correspondence
husiness /buil28
Trademark
172564
Class
30

Goods/Services
coffee, tea,cocoa, sugar, rice, sweets,candies, honet, treacle,
baking powder, salt, vinegar, condiments, Spices,biscuites
com chips,semolina, halawa, vanilla, yeast, chocolate, ice
cream, pastries,cereal preperation and cake
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تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2020

اسم طالب التسجيل:

كمباغني غيرفايس دانون

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 17, boulevard Haussmann , 75009 PARIS,
FRANCE

 16بوليفارد هاوسمان  60552 ,باريس  ,فرنسا

بيانات للملكية الفكريةص.ب  11121 - 215045بناية رقم
 ، 4حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
166878

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكاكاو؛ الشوكوال؛ المشروبات التي أساسها الكاكاو؛ المشروبات التي أساسها الشوكوال؛
المشروبات التي أساسها القهوة؛ المشروبات التي أساسها الشاي؛ الكاسترد؛ موسية
الشوكوال؛ موسية حلوى الفاكهة [حلويات]؛ حلويات؛ حلويات السكر؛ السكر؛ األرز المنتفخ؛
مستحضرات محضرة من الحبوب؛ حبوب اإلفطار؛ البسكويت (الحلو والمالح)؛ الكيك؛
الفطائر؛ كعكة الوافل؛ حلوى أساسها الحبوب [حلويات]؛ أقراص األرز؛ أقراص السميد؛
مهلبية األرز؛ وجب ات خفيفة أساسها األرز [حلويات]؛ وجبات خفيفة أساسها الحبوب
[حلويات]؛ مثلجات صالحة لألكل؛ مثلجات صالحة لألكل تتألف أساسا ً من لبن رائب (زبادي)؛
اآليس كريم؛ الشراب (مثلجات صالحة لألكل)؛ اللبن المجمد (مثلجات صالحة لألكل)؛ مثلجات
صالحة لألكل أساسها ماء منكه مجمد ؛ صلصة الكولي من الفواكه [صلصات]؛ دَهنات أساسها
الشوكوالتة؛ دَهنات شوكوالتة تحتوي على البندق؛ مواد غذائية جاهزة بشكل صلصات؛
القهوة؛ المهلبية؛ كعك محلى مغطى بالشوكوالتة؛ مستحضرات حبوب مغطى بالشوكوالتة.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء658717784 :
تاريخ االدعاء6565/51/66 :

23/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172364
Class
30

Trademark

Goods/Services
Cocoa; chocolate; cocoa-based beverages; chocolate-based
beverages; coffee-based beverages; tea-based
beverages; custard; chocolate mousses; dessert mousses
;[confectionery]; confectionery; sugar confectionery; sugar
;puffed rice; preparations made from cereals; breakfast cereals
biscuits (sweet or savory); cakes; pastry; waffles; cerealbased
desserts [confectionery]; rice cakes; semolina cakes; rice
pudding; rice-based snacks [confectionery]; cereal-based
snacks [confectionery]; edible ices; edible ices primarily
consisting of yogurt; ice creams; sherbets (edible ices); frozen
yogurts (edible ices); edible ices based on frozen flavoured
;water; fruit coulis [sauces]; chocolate-based spreads
chocolate spreads containing nuts; prepared foodstuffs in the
form of sauces; coffee ; puddings ; chocolate-coated
cookies ; chocolate-coated cereal preparations
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 204616638
Claim Date: 22/01/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ليسافر ايت كومباجني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

LESAFFRE ET
COMPAGNIE
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 41, Rue Etienne Marcel 75001 Paris France

 ،81ري ايتيان مارسيل 60551 ،باريس فرنسا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166764

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مسحوق الخميرة  ،الخميرة ،خمائر للعجين ،مسحوق الخبيز

26/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172678
Class
30

Trademark

Goods/Services
yeast, leaven, ferment for pastes, baking powder.
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تاريخ ايداع الطلب :

18/08/2020

اسم طالب التسجيل:

كريمونا للتجاره واالستثمار

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

kremona for trade and
investment
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/marka, P.O.Box: 1101, 11910

عمان  -ماركا  ،ص.ب11215 ,1151:

الفؤاد للملكيه الفكريه ص.ب 11215 - 1151
عمان/الشميساني
الصنف
166807

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخل ,مسحوق الخبيز ,المعكرونه ,ملح الطعام ,حالوة طحينيه ,االرز ,كعكة  ,الفواكه ,العسل,
السميد  ,الكاتشب ,الخميره ,رقائق الذره ,البهارات ,الشوكوال ,الفطائر ,الكعك ,المعجنات,
الشاي,القهوة ,حلويات ,السكر ,دبس الطعام ,طحين القمح ,فانيال ,الشعيريه

18/08/2020

Date of

30

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
172356
Class
30

Goods/Services
vinger,baking powder,pasta,cooking salt,halva ,rice ,tarts,
honey ,semolina, ketchup ,leaven ,coen flales ,spices,
chocolate, cakes, pastries, tea ,coffee , sweets, sugar,molasess
,wheat floour ,vermecelli
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تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تموين الشرق للتجارة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني ،شارع النهضة الحديثة،
خلف سوق جده الدولي ،حي الروضة ،جده ،المملكة العربية
السعودية ص ب  11580جده 61808
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
166088

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البهارات،حلويات اللوز،معجون اللوز،اليانسون،مستحضرات عطرية للطعام،صودا الخبز
[بيكربونات الصودا ألغر اض الطهي]،مسحوق الخبز،طحين الشعير،طحين الفول،صمغ النحل
[عكبر] لالستهالك اآلدمي،خل البيرة،المشروبات (المنكهات [المنكهات]  ،بخالف الزيوت
األساسية  ،لـ)،عوامل ربط لآليس كريم [مثلجات صالحة لألكل]،بسكويت،خبز،لفات
الخبز،حبوب اإلفطار،أصابع حبوب اإلفطار (أساسها رق ائق الحبوب والفواكه المجففة والجوز
والبندق)،الكعك،عجينة الكيك،مسحوق الكيك،الكيك،زينة صالحة لألكل للكيك،الكيك (المنكهات
[المنكهات]  ،بخالف الزيوت األساسية  ،لـ)،كيك األرز،كيك مزين،حلوى للطعام،الكيبر،حلوى
الكراميل،ملح الكرفس،األطعمة الخفيفة القائمة على الحبوب،مستحضرات
الحبوب،المستحضرات المصنوعة من الحبوب والعلكة وليس لألغراض الطبية،الهندباء [بديل
القهوة]،رقائق [منتجات الحبوب]،شوكوالتة،مشروبات الشوكوالتة بالحليب،مشروبات
الشوكوالتة،تشاو تشاو [بهار]،القرفة [بهارات]،قرنفل [بهار]،كاكاو،مشروبات الكاكاو
بالحليب،منتج ات الكاكاو،مشروبات الكاكاو،قهوة،قهوة اصطناعية،قهوة غير
محمصة،مشروبات القهوة بالحليب،نكهات القهوة [منكهات]،مستحضرات نباتية الستخدامها
كبدائل للقهوة،مشروبات أساسها القهوة،توابل،حلويات لتزيين أشجار عيد
الميالد،الحلوى،الكوكيز،ملح الطبخ،رقائق الذرة،دقيق الذرة،طحين الذرة،ذرة مطحونة،ذرة
مشوية،الفشار،كسكسي [سميد]،المقرمشات،شعير مجروش،كاري [بهار]،كاسترد،تتبيلة
السلطة،الثلج الصالح لألكل،خالصات للمواد الغذائية [باستثناء العطور األثيرية والزيوت
األساسية]،معاجين الطعام النشوية،أغذية نشوية،خميرة للمعاجين،منكهات بخالف الزيوت
العطرية،منكهات  ،بخالف الزيوت العطرية  ،للمشروبات،المنكهات  ،غير الزيوت األساسية ،
للكعك،منكهات غير الزيوت العطرية،منكهات  ،غير الزيوت العطرية  ،للمشروبات،المنكهات ،
بخالف الزيوت األساسية  ،للكعك،المنكهات  ،بخالف الزيوت األساسية،منكهات  ،غير الزيوت
الع طرية  ،للمشروبات،طحين للطعام،منتجات طحن الدقيق،أقراص سكرية [حلويات]،زبادي
مثلج [حلويات مثلجة]،هالم الفاكهة [حلوى]،الزنجبيل [توابل]،خبز الزنجبيل،خبز
الزنجبيل،الجلوكوز للطعام،الجلوتين للطعام،الشراب الذهبي،الحبوب المجروشة للطعام
اآلدمي،عصيدة  ،مع قاعدة الحليب  ،للطعام،الحالوة،عسل،العسل األسود،صلصة الفلفل
الحار،شعير مقشر،الشوفان المقشر،األيس كريم،ثلج للمرطبات،ثلج طبيعي أو اصطناعي،شاي
مثلج،ثلج (عوامل ربط لـ صالحة للطعام)،أنواع الثلج (مسحوق لـ صالحة للطعام)،منقوعات
غير طبية،كاتشب [صلصة]،كاتشب ومايونيز (مايونيز كاتشب)  ،خمير،بذر الكتان،عرق
السوس [حلويات]،أقراص [حلويات]،المعكرونة،حلوى [معجنات]،الذرة الصفراء
[المطحون]،الذرة الصفراء [المحمصة]،رقائق الذرة الصفراء،دقيق الذرة الصفراء،طحين
الذرة الصفراء،بسكويت الشعير،مستخلص الشعير للطعام،الشعير للطعام،سكر
الشعير،مارزيبان ،مارزيبان اصطناعية،مايونيز،الطحين،فطائر اللحم،معرضات اللحوم
لألغراض المنزلية،النعناع للحلويات،دبس للطعام،موسلي،خردل،طحين الخردل،المحليات
الطبيعية،النودلز،نوجا (حلويات بيضاء تعجن بالفستق)،جوزة الطيب،الشوفان،رقائق
الشوفان،أغذية أساسها الشوفان،دقيق الشوفان،شوف ان مجروش،الفطائر،العجائن،معجنات
[حلويات]،معجنات،معجنات مزينة،فطيرة،باتيه [معجنات]،حلويات الفول
السوداني،فلفل،حلويات النعناع الفلفلي [توابل]،بسكويت بيتي بور،بيتي فور
[كعك]،فطائر،بيتزا،دقيق البطاطس للطعام،مساحيق لآليس كريم،حلوى البرالين
،بودينج،مسحوق بودنج،ر افيولي،المقبالت [بهار]،شعيرية شريطية،أرز،وجبات خفيفة من
األرز،غذاء ملكات النحل لالستهالك اآلدمي [ليس لألغراض الطبية]،بقسماط،زعفران
[بهار]،ساجو،تتبيلة السلطة،ملح،ملح لحفظ المواد الغذائية،شطائر .صلصات (التوابل)،مواد

23/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

& Orient Provision
Trading Co.
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chinese Golden Palace Restaurant
Building, Al Nahda Al Haditha St., behind
Jeddah International Market - Al Rawda
District, Jeddah, Saudi Arabia PO Box
11035, Jeddah 21453
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172533
Class
30

Goods/Services
;Allspice; Almond confectionery; Almond paste; Aniseed
Aromatic preparations for food; Baking soda [bicarbonate of
soda for cooking purposes]; Baking-powder; Barley meal; Bean
;meal; Bee glue [propolis] for human consumption; Beer vinegar
Beverages (Flavorings [flavourings], other than essential oils,
;for –); Binding agents for ice cream [edible ices]; Biscuits
Bread; Bread rolls; Breakfast Cereals; Breakfast-cereal sticks
;)(based on flakes of cereals, dried fruits, walnut and hazelnut
Buns; Cake paste; Cake powder; Cakes; Edible Decorations for
cakes; Cakes (Flavorings [flavourings], other than essential oils,
;for –); Rice Cakes; Decorated Cakes; Candy for food; Capers
Caramels [candy]; Celery salt; Cereal based snack food; Cereal
preparations; Preparations made from cereals, Chewing gum,
not for medical purposes; Chicory [coffee substitute]; Chips
;[cereal products]; Chocolate; Chocolate beverages with milk
;]Chocolate-based Beverages; Chow-chow [condiment
Cinnamon [spice]; Cloves [spice]; Cocoa; Cocoa beverages with
;milk; Cocoa products; Cocoa-based Beverages; Coffee
;Artificial Coffee; Unroasted Coffee; Coffee beverages with milk
Coffee flavorings [flavourings]; Vegetal preparations for use as
;Coffee substitutes; Coffee-based Beverages; Condiments
;Confectionery for decorating Christmas trees; Confectionery
;Cookies; Cooking salt; Corn flakes; Corn flour; Corn meal
;]Milled Corn; Roasted Corn; Popcorn; Couscous [semolina
Crackers; Crushed Barley; Curry [spice]; Custard; Dressings for
salad; Edible ices; Essences for foodstuffs [except etheric
;essences and essential oils]; Farinaceous food pastes
Farinaceous foods; Ferments for pastes; Flavorings, other than
essential oils; Flavorings, other than essential oils, for
;beverages; Flavorings, other than essential oils, for cakes
Flavourings, other than essential oils; Flavourings, other than
essential oils, for beverages; Flavourings, other than essential
oils, for cakes; Flour for food; Flour-milling products; Fondants
[confectionery]; Frozen yoghurt [confectionery ices]; Fruit
;jellies [confectionery]; Ginger [spice]; Ginger Bread
;Gingerbread; Glucose for food; Gluten for food; Golden syrup
;Groats for human food; Gruel, with a milk base, for food
;Halvah; Honey; Treacle; Hot Pepper sauce; Husked Barley
Husked oats; Ice cream; Ice for refreshment; Ice, natural or
artificial; Iced tea; Ices (Binding agents for edible –); Ices
;](Powder for edible –); Infusions, not medicinal; Ketchup [sauce
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Ketchup and Mayonnaise (mayo ketchup), Leaven; Linseed;
Liquorice [confectionery]; Lozenges [confectionery]; Macaroni;
Macaroons [pastry]; Maize [milled]; Maize [roasted]; Maize
flakes; Maize flour; Maize meal; Malt biscuits; Malt extract for
food; Malt for food; Maltose; Marzipan; Artificial Marzipan;
Mayonnaise; Meal; Meat pies; Meat tenderizers, for household
purposes; Mint for confectionery; Molasses for food; Muesli;
Mustard; Mustard meal; Natural Sweeteners; Noodles; Nougat
(white sweets kneaded with pistachio); Nutmegs; Oats; Oat
flakes; Oat-based food; Oatmeal; Crushed Oats; Pancakes;
Pasta; Pastilles [confectionery]; Pastries; Pastry; Decorated
Pastry; Pasty; Pâté [pastries]; Peanut confectionery; Pepper;
Peppermint sweets; Peppers [seasonings]; Petit-beurre
biscuits; Petits fours [cakes]; Pies; Pizzas; Potato flour for food;
Powders for ice cream; Pralines; Puddings; pudding powder;
Ravioli; Relish [condiment]; Ribbon vermicelli; Rice; Rice based
snack food; Royal jelly for human consumption [not for medical
purposes]; Rusks; Saffron [seasoning]; Sago; Salad dressing;
Salt; Salt for Preserving foodstuffs; Sandwiches; Sauces
(condiments); Sausage binding materials; Sea water [for
cooking]; Seasonings; Semolina; Sherbets [ices]; Sorbets
[ices]; Soya bean paste; Soya flour; Soya sauce; Spaghetti;
Spices; Spring rolls; Star aniseed; Starch for food; Starch
products for food; Stick liquorice [confectionery]; Stiffening
whipped cream (Preparations for –); Sugar; Sugar
confectionery; Sushi; Sweeteners; Sweetmeats [candy];
Tabbouleh; Tapioca; Tapioca flour for food; Tarts; Tea; Teabased beverages; Thickening agents for cooking foodstuffs;
Tomato Sauce; Sauces [condiments]; Turmeric for food;
Unleavened bread; Vanilla [flavoring] [flavouring]; Vanillin
[vanilla substitute]; Vermicelli (Ribbon –); Vermicelli [noodles];
Vinegar; Waffles; Weeds [condiment]; Wheat flour; Whipped
cream (Preparations for stiffening –); Yeast; Yeast powder;
Yeast in pill form, not for medical use

،)شربات مثلج (مثلجات،]شربات [مثلجات،سميد،توابل،]ماء البحر [للطبخ،ربط النقانق
اسبرنج، بهارات،معكرونة شريطية،صلصةالصويا،دقيق الصويا،معجون فول الصويا
قشدة،]عصا العرق سوس [حلويات،منتجات النشا للطعام،النشا للطعام،اليانسون النجمي،رولز
اللحوم،مواد التحلية،سوشي،حلويات السكر،السكر،)- مخفوقة للتماسك (مستحضرات لـ
مشروبات مصنوعة من،شاي،الفطائر،دقيق التابيوكا للطعام،التابيوكا،تبولة،]المحالة [حلوى
الكركم،]الصلصات [التوابل،صلصة طماطم،عوامل إكساب سُمك لطهي األطعمة،الشاي
الشعيرية (الشريطية،]الفانيلين [بديل الفانيليا،]الفانيليا [نكهة] [منكهة،خبز غير مخمر،للطعام
القشدة المخفوقة (مستحضرات،دقيق القمح،]األعشاب [بهار،الوافلز، خل،]شعيرية [نودلز،) وليست مخصصة لالستخدام، الخميرة في شكل حبوب،مسحوق الخميرة،خميرة،) - للتماسك
.الطبي
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تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تموين الشرق للتجارة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني ،شارع النهضة الحديثة،
خلف سوق جده الدولي ،حي الروضة ،جده ،المملكة العربية
السعودية ص ب  11580جده 61808
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
166081

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البهارات،حلويات اللوز،معجون اللوز،اليانسون،مستحضرات عطرية للطعام،صودا الخبز
[بيكربونات الصودا ألغراض الطهي]،مسحوق الخبز،طحين الشعير،طحين الفول،صمغ النحل
[عكبر] لالستهالك اآلدمي،خل البيرة،المشروبات (المنكهات [المنكهات]  ،بخالف الزيوت
األساسية  ،لـ)،عوامل ربط لآليس كريم [مثلجات صالحة لألكل]،بسكويت،خبز،لفات
الخبز،حبوب اإلفطار،أصابع حبوب اإلفطار (أساسها رقائق الحبوب والفواكه المجففة والجوز
وال بندق)،الكعك،عجينة الكيك،مسحوق الكيك،الكيك،زينة صالحة لألكل للكيك،الكيك (المنكهات
[المنكهات]  ،بخالف الزيوت األساسية  ،لـ)،كيك األرز،كيك مزين،حلوى للطعام،الكيبر،حلوى
الكراميل،ملح الكرفس،األطعمة الخفيفة القائمة على الحبوب،مستحضرات
الحبوب،المستحضرات المصنوعة من الحبوب والعلكة وليس لألغراض الطبية،الهندباء [بديل
القهوة]،رقائق [منتجات الحبوب]،شوكوالتة،مشروبات الشوكوالتة بالحليب،مشروبات
الشوكوالتة،تشاو تشاو [بهار]،القرفة [بهارات]،قرنفل [بهار]،كاكاو،مشروبات الكاكاو
بالحليب،منتجات الكاكاو،مشروبات الكاكاو،قهوة،قهوة ا صطناعية،قهوة غير
محمصة،مشروبات القهوة بالحليب،نكهات القهوة [منكهات]،مستحضرات نباتية الستخدامها
كبدائل للقهوة،مشروبات أساسها القهوة،توابل،حلويات لتزيين أشجار عيد
الميالد،الحلوى،الكوكيز،ملح الطبخ،رقائق الذرة،دقيق الذرة،طحين الذرة،ذرة مطحونة،ذرة
مشوية،الفشار ،كسكسي [سميد]،المقرمشات،شعير مجروش،كاري [بهار]،كاسترد،تتبيلة
السلطة،الثلج الصالح لألكل،خالصات للمواد الغذائية [باستثناء العطور األثيرية والزيوت
األساسية]،معاجين الطعام النشوية،أغذية نشوية،خميرة للمعاجين،منكهات بخالف الزيوت
العطرية،منكهات  ،بخالف الزيوت العطرية  ،للمشروبات،المنكهات  ،غير الزيوت األساسية ،
للكعك،منكهات غير الزيوت العطرية،منكهات  ،غير الزيوت العطرية  ،للمشروبات،المنكهات ،
بخالف الزيوت األساسية  ،للكعك،المنكهات  ،بخالف الزيوت األساسية،منكهات  ،غير الزيوت
العطرية  ،للمشروبات،طحين للطعام،منتجات طحن الدقيق،أقراص سكرية [حلويات]،زبادي
مثلج [حلويات مثلجة]،هالم الفاكهة [حلوى]،الزنجبيل [توابل]،خبز الزنجبيل،خبز
الزنجبيل،الجلوكوز للطعام،الجلوتين للطعام،الشراب الذهبي،الحبوب المجروشة للطعام
اآلدمي،عصيدة  ،مع قاعدة الحليب  ،للطعام،الحالوة،عسل،العسل األسود،صلصة الفلفل
الحار،شعير مقشر،الشوفان المقشر،األيس كريم،ثلج للمرطبات،ثلج طبيعي أو اصطناعي،شاي
مثلج،ثلج (عوامل ربط لـ صالحة للطعام)،أنواع الثلج (مسحوق لـ صالحة للطعام)،منقوعات
غير طبية،كاتشب [صلصة]،كاتشب ومايونيز (مايونيز كاتشب)  ،خمير،بذر الكتان،عرق
السوس [حلوي ات]،أقراص [حلويات]،المعكرونة،حلوى [معجنات]،الذرة الصفراء
[المطحون]،الذرة الصفراء [المحمصة]،رقائق الذرة الصفراء،دقيق الذرة الصفراء،طحين
الذرة الصفراء،بسكويت الشعير،مستخلص الشعير للطعام،الشعير للطعام،سكر
الشعير،مارزيبان،مارزيبان اصطناعية،مايونيز،الطحين،فطائر اللحم،معرضات اللحوم
لألغراض المنزلية،النعناع للحلويات،دبس للطعام،موسلي،خردل،طحين الخردل،المحليات
الطبيعية،النودلز،نوجا (حلويات بيضاء تعجن بالفستق)،جوزة الطيب،الشوفان،رقائق
الشوفان،أغذية أساسها الشوفان،دقيق الشوفان،شوفان مجروش،الفطائر،العجائن،معجنات
[حلويا ت]،معجنات،معجنات مزينة،فطيرة،باتيه [معجنات]،حلويات الفول السوداني،
فلفل،حلويات النعناع الفلفلي [توابل]،بسكويت بيتي بور،بيتي فور [كعك] ،فطائر،بيتزا،دقيق
البطاطس للطعام،مساحيق لآليس كريم،حلوى البرالين،بودينج،مسحوق بودنج،
رافيولي،المقبالت [بهار]،شعيرية شريطية ،أرز،وجبات خفيفة من األرز،غذاء ملكات النحل
لالستهالك اآلدمي [ليس لألغراض الطبية]،بقسماط،زعفران [بهار]،ساجو،تتبيلة

23/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

& Orient Provision
Trading Co.
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chinese Golden Palace Restaurant
Building, Al Nahda Al Haditha St., behind
Jeddah International Market - Al Rawda
District, Jeddah, Saudi Arabia PO Box
11035, Jeddah 21453
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
Trademark
172541
Class
30

Goods/Services
;Allspice; Almond confectionery; Almond paste; Aniseed
Aromatic preparations for food; Baking soda [bicarbonate of
soda for cooking purposes]; Baking-powder; Barley meal; Bean
;meal; Bee glue [propolis] for human consumption; Beer vinegar
Beverages (Flavorings [flavourings], other than essential oils,
;for –); Binding agents for ice cream [edible ices]; Biscuits
Bread; Bread rolls; Breakfast Cereals; Breakfast-cereal sticks
;)(based on flakes of cereals, dried fruits, walnut and hazelnut
Buns; Cake paste; Cake powder; Cakes; Edible Decorations for
cakes; Cakes (Flavorings [flavourings], other than essential oils,
;for –); Rice Cakes; Decorated Cakes; Candy for food; Capers
Caramels [candy]; Celery salt; Cereal based snack food; Cereal
preparations; Preparations made from cereals, Chewing gum,
not for medical purposes; Chicory [coffee substitute]; Chips
;[cereal products]; Chocolate; Chocolate beverages with milk
;]Chocolate-based Beverages; Chow-chow [condiment
Cinnamon [spice]; Cloves [spice]; Cocoa; Cocoa beverages with
;milk; Cocoa products; Cocoa-based Beverages; Coffee
;Artificial Coffee; Unroasted Coffee; Coffee beverages with milk
Coffee flavorings [flavourings]; Vegetal preparations for use as
;Coffee substitutes; Coffee-based Beverages; Condiments
;Confectionery for decorating Christmas trees; Confectionery
;Cookies; Cooking salt; Corn flakes; Corn flour; Corn meal
;]Milled Corn; Roasted Corn; Popcorn; Couscous [semolina
Crackers; Crushed Barley; Curry [spice]; Custard; Dressings for
salad; Edible ices; Essences for foodstuffs [except etheric
;essences and essential oils]; Farinaceous food pastes
Farinaceous foods; Ferments for pastes; Flavorings, other than
essential oils; Flavorings, other than essential oils, for
;beverages; Flavorings, other than essential oils, for cakes
Flavourings, other than essential oils; Flavourings, other than
essential oils, for beverages; Flavourings, other than essential
oils, for cakes; Flour for food; Flour-milling products; Fondants
[confectionery]; Frozen yoghurt [confectionery ices]; Fruit
;jellies [confectionery]; Ginger [spice]; Ginger Bread
;Gingerbread; Glucose for food; Gluten for food; Golden syrup
;Groats for human food; Gruel, with a milk base, for food
;Halvah; Honey; Treacle; Hot Pepper sauce; Husked Barley
Husked oats; Ice cream; Ice for refreshment; Ice, natural or
artificial; Iced tea; Ices (Binding agents for edible –); Ices
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(Powder for edible –); Infusions, not medicinal; Ketchup [sauce];
Ketchup and Mayonnaise (mayo ketchup), Leaven; Linseed;
Liquorice [confectionery]; Lozenges [confectionery]; Macaroni;
Macaroons [pastry]; Maize [milled]; Maize [roasted]; Maize
flakes; Maize flour; Maize meal; Malt biscuits; Malt extract for
food; Malt for food; Maltose; Marzipan; Artificial Marzipan;
Mayonnaise; Meal; Meat pies; Meat tenderizers, for household
purposes; Mint for confectionery; Molasses for food; Muesli;
Mustard; Mustard meal; Natural Sweeteners; Noodles; Nougat
(white sweets kneaded with pistachio); Nutmegs; Oats; Oat
flakes; Oat-based food; Oatmeal; Crushed Oats; Pancakes;
Pasta; Pastilles [confectionery]; Pastries; Pastry; Decorated
Pastry; Pasty; Pâté [pastries]; Peanut confectionery; Pepper;
Peppermint sweets; Peppers [seasonings]; Petit-beurre
biscuits; Petits fours [cakes]; Pies; Pizzas; Potato flour for food;
Powders for ice cream; Pralines; Puddings; pudding powder;
Ravioli; Relish [condiment]; Ribbon vermicelli; Rice; Rice based
snack food; Royal jelly for human consumption [not for medical
purposes]; Rusks; Saffron [seasoning]; Sago; Salad dressing;
Salt; Salt for Preserving foodstuffs; Sandwiches; Sauces
(condiments); Sausage binding materials; Sea water [for
cooking]; Seasonings; Semolina; Sherbets [ices]; Sorbets
[ices]; Soya bean paste; Soya flour; Soya sauce; Spaghetti;
Spices; Spring rolls; Star aniseed; Starch for food; Starch
products for food; Stick liquorice [confectionery]; Stiffening
whipped cream (Preparations for –); Sugar; Sugar
confectionery; Sushi; Sweeteners; Sweetmeats [candy];
Tabbouleh; Tapioca; Tapioca flour for food; Tarts; Tea; Teabased beverages; Thickening agents for cooking foodstuffs;
Tomato Sauce; Sauces [condiments]; Turmeric for food;
Unleavened bread; Vanilla [flavoring] [flavouring]; Vanillin
[vanilla substitute]; Vermicelli (Ribbon –); Vermicelli [noodles];
Vinegar; Waffles; Weeds [condiment]; Wheat flour; Whipped
cream (Preparations for stiffening –); Yeast; Yeast powder;
Yeast in pill form, not for medical use

ماء،مواد ربط النقانق،) صلصات (التوابل.شطائر،ملح لحفظ المواد الغذائية،ملح،السلطة
معجون فول،)شربات مثلج (مثلجات،]شربات [مثلجات،سميد،توابل،]البحر [للطبخ
اليانسون،اسبرنج رولز،بهارات،معكرونة شريطية،صلصةالصويا،دقيق الصويا،الصويا
قشدة مخفوقة،]عصا العرق سوس [حلويات،منتجات النشا للطعام،النشا للطعام،النجمي
اللحوم المحالة،مواد التحلية،سوشي،حلويات السكر،السكر،) - للتماسك (مستحضرات لـ
مشروبات مصنوعة من،شاي،الفطائر،د قيق التابيوكا للطعام،التابيوكا،تبولة،][حلوى
الكركم،]الصلصات [التوابل،صلصة طماطم،عوامل إكساب سُمك لطهي األطعمة،الشاي
الشعيرية (الشريطية،]الفانيلين [بديل الفانيليا،]الفانيليا [نكهة] [منكهة،خبز غير مخمر،للطعام
القشدة المخفوقة (مستحضرات،دقيق القمح،] األعشاب [بهار،الوافلز،خل،]شعيرية [نودلز،) وليست مخصصة لالستخدام، الخميرة في شكل حبوب،مسحوق الخميرة،خميرة،) - للتماسك
.الطبي
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تاريخ ايداع الطلب :

24/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة بشار موسى وشريكه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع خليل السالم -تالع العلي  ،ص.ب,1618:
11208
ص.ب  11208 - 1618المدينة/الشارع خليل السالم -تالع
العلي
30
الصنف
166018

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رز  ,صلصة طماطم ,توابل

24/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

bashar musa and partner
co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :tla ali-khalel salem street,
P.O.Box: 1213, 11953
Applicant for
P.O.Box 1213 -11953 city/street :tla aliCorrespondence
khalel salem street
Trademark
172514
Class
30

Goods/Services
Rice & tomato sauce, spices
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ali Talib Mohammad
sweileh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Front of Alsawamie /Behind of Abu
Ghazaleh square for sweets, Abu
Alanda,Amman,Jordan

Goods/Services
corn chips
The registration of this mark does not give owners the right to
use the common word used separately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

علي طالب محمد صويلح

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 ابو علندا،خلف ساحة ابو غزالة للحلويات/مقابل الصوامع
االردن، عمان،

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 142025 -11814 city/street 258
king Aballah II street street
Amman-Jordan
172519
Class
30

26/08/2020

30

 شارع604 الشارع/ المدينة11418 - 186560 ب.ص
الملك عبدهللا الثاني
 االردن-عمان
الصنف
166012

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
شيبس الذره
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

03/09/2020

اسم طالب التسجيل:

رائد خالد فتح هللا الددو

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Raed Khaled Fathallah AlDado
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amma-Abdali King Hussein St. Dado Bldg.
Second Floor Bldg. No. 185, P.O.Box:
841153, 11184

عمان -العبدلي شارع الملك حسين عمارة الددو الطابق الثاني
عمارة  ، 140ص.ب11148 ,481108:
اليوسفي للترجمة والملكية الفكريةص.ب - 481108
 11148عمان-شارع الملك حسين
الصنف
166080

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشكوكوالتة والسكاكر والحلويات والفطائر والمعجنات والمخبوزات والسكر والشاي واألرز
والقهوة والدبس والعسل
التنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق في استخدام كلمة cookie
اذا وردت بمعزل عن العالمة

03/09/2020

Date of

30

Applicant for
Al-Yousufi Translation & IP P.O.Box
Correspondence
841153 -11184 Amman-King Hussein St.
Trademark
172535
Class
30

Goods/Services
Chocolate, sweets, confectionery, pastries, baked products,
sugar, tea, rice, coffee and honey
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give its
owner the exclusive right to use the word cookie apart from the
mark
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تاريخ ايداع الطلب :

03/09/2020

اسم طالب التسجيل:

رنا احمد خليل ابو طوق

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -عبدون الشمالي شارع حسن البرقاوي ،
ص.ب11114 ,6166:
ص.ب  11114 - 6166عمان -عبدون الشمالي شارع حسن
البرقاوي
30
الصنف
166816

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجه؛ مشروبات اساسها الشوكوالتة والكاكاو
والقهوة والشاي؛ بسكويت؛ كيك؛ حلوى؛ شوكوالتة؛ كعك محلى؛ دقيق؛ بوظة (ايسكريم)؛
سكر؛ القهوة

03/09/2020

Date of

lppA eaaN tpac:

RANA AHMAD KHALIL
ABU- TOUQ
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address aAmman/Abdun AL Shmali Hassan ALBarqawee street, P.O.Box: 7127, 11118
Applicant for
P.O.Box 7127 -11118 aAmman/Abdun AL
Correspondence
Shmali Hassan AL-Barqawee street
Trademark
172417
Class
30

Goods/Services
Bread, pastry and confectionery; ices; Beverages (Chocolate,
;Cocoa, Coffee, Tea-based—); Biscuits; Cakes; Candy
Chocolate; Cookies; Flour; Ice cream; Sugar; Coffee
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تاريخ ايداع الطلب :

17/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الصناعات الدولية ذ.م.م

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
عمان-االردن  ،ص.ب11016 ,0:

عنوان التبليغ

ص.ب  11016 - 0عمان-االردن

رقم العالمة التجارية

166888

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البسكويت والويفروالشوكوالته والمارشميلو

اعالن الجريدة الرسمية

17/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

UNIVERSAL INDUSTRIES
CO.LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Jordan, P.O.Box: 5, 11512

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 5 -11512 Amman-Jordan
Correspondence
Trademark
172444
Class
30

Goods/Services
Biscuit, wafers, chocolate and marshmallow

270

تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2020

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

ساره مامون حلمي اللوزي
االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/الصويفيه/ش امعمر/قرب مكتبة االستقالل ،
ص.ب11465 ,865:
ص.ب  11141 - 6818عمان  /حي السهل  06 /شارع هرم
بن قطبة
30
الصنف
166842

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات

28/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
sara mamoun hilmi al lozi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/swifiya, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 2413 -11181 Amman\ Hai Alsahel
Correspondence
\ 57 Haram Bin Qutbah st.
Trademark
172489
Class
30

Goods/Services
confectionery
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تاريخ ايداع الطلب :

24/11/2020

اسم طالب التسجيل:

يزن شاهر علي عثمان

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب200 ,8651:

عنوان التبليغ

ص.ب  200 - 8651عمان

رقم العالمة التجارية

166685

اعالن الجريدة الرسمية

24/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

YAZAN SHAHER ALI
OTHMAN
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 3201, 955

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعكرونة  ,شيبس الذره  ,رقائق ذرة  ,دقيق الذره  ,البوشار  ,دقيق الطحين  ,دقيق
البطاطس  ,البسكويت ,

30

Applicant for
P.O.Box 3201 -955 amman
Correspondence
Trademark
172730
Class
30

Goods/Services
Pasta, corn chips, corn flakes, corn flour, popcorn , potato flour,
biscuits
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/01/2021

اسم طالب التسجيل:

ادريس محمد عبد الخالق بينو

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
صويلح/شارع األميرة راية  ،ص.ب11215 ,-:

عنوان التبليغ

ص.ب  11215 - -صويلح/شارع األميرة راية

رقم العالمة التجارية

166664

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة

28/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Idrees Mohammad abdel
khaliq Bino
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Sweileh/Princess Raya streer, P.O.Box: -,
11910

30

Applicant for
P.O.Box - -11910 Sweileh/Princess Raya
Correspondence
streer
Trademark
172728
Class
30

Goods/Services
coffee
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اياد البيشاوي وشريكته

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
توصية
عمان -شارع بسمان  ،ص.ب11114 ,6565:

عنوان التبليغ

ص.ب  11114 - 6565عمان -شارع بسمان

رقم العالمة التجارية

166801

07/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النباتات الحية واألزهار  ،الزهورات واألعشاب الجافة  ،الحبوب الجافة  ،البذور  ،الخضار
والفواكه الطازجة ،الحيوانات الحية  ،أطعمة حيوانات وطيور ( أعالف )  .مكسرات غير
محضرة  .بذور الفاصوليا واللوبيا والعدس

Eyad Al Bishawi & His
Partner Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman , Basman Street, P.O.Box: 7070,
11118

31

Applicant for
P.O.Box 7070 -11118 Amman , Basman
Correspondence
Street
Trademark
172451
Class
31

Goods/Services
Living abutilons and flowers, tisane and dry herbs, cereals,
seeds, fresh fruits and vegetables, living animals, food for
animals and birds ( fodders ), unprepared nuts,beans ,cowpea
and lentil seeds.
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

18/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كريمونا للتجاره واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Kremona for Trade and
Investment
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Marka, P.O.Box: 1101, 11910

11215 ,1151: ب. ص،  ماركا- عمان

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
172361
Class
31

11215 - 1151 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
166871

Goods/Services
cereal seeds,unprocessed,vegetables fresh,fruit fresh,almonds
fruits,garden herbs,fresh maize,lentils fresh,coconuts,locust
beans,raw,peanuts fresh,olives fresh,mushrooms fresh,malt for
brewing and distilling,oats,nuts fruits

31

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اعشاب الحدائق,لوز ثمر,الفواكه الطازجه,الخضراوات الطازجه,بذور الحبوب غير المعالج
الزيتون,الفول السوداني,ثمار الخروب الخام,جوز الهند,العدس الطازج,ذره صفراء,الطازجه
ثمار الجوز,شوفان,شعير,الفطر الطازج,الطازج

275

تاريخ ايداع الطلب :

08/11/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد محمد عبد الرحمن ابدير

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب11765 ,122:

عنوان التبليغ

ص.ب  11765 - 122عمان

رقم العالمة التجارية

166056

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طعام للحيوانات األليفة

اعالن الجريدة الرسمية

08/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Ahmad Mohammed
Abeldarahman Budair
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 199, 11620

الصنف

31

Applicant for
P.O.Box 199 -11620 KHBP
Correspondence
Trademark
172502
Class
31

Goods/Services
pet food
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة و التوريدات العامه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
جرش  /الشارع الرئيسي  ،ص.ب11128 ,650:

عنوان التبليغ

ص.ب  11128 - 650جرش  /الشارع الرئيسي

رقم العالمة التجارية

166008

21/11/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازيه ,عصائر فواكه ,شراب فواكه ,مياه معدنيه ,مسحوق الشراب ,ماء
الصودا ,مشروب الطاقه

& Itqan for Trading
General Supplies Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jarash /Main Str , P.O.Box: 705, 11193

32

Applicant for
P.O.Box 705 -11193 Jarash /Main Str
Correspondence
Trademark
172554
Class
32

Goods/Services
Arrated water, fruit juices, fruit drink, mineral water, powder
drink ,soda water, energy drinks
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تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2019

اسم طالب التسجيل:

يونايتد دوتش برويريز بي.في.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

هولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

United Dutch Breweries
B.V.
lpc oapN ty
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Druivenstraat 21, 4816 KB BREDA, The
Netherlands

درويفينسترات  8417 ،61كيه بي بريدا ،هولندا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166062

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBX :
رقم االدعاء1826682 :
تاريخ االدعاء6512/57/65 :

03/12/2019

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172579
Class
32

Trademark

Goods/Services
Beers.
Priority claim: Claim Country: BX
Claim No.: 1397749
Claim Date: 20/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

السيد عمر عبدهللا خلفان ماجد المرزوقي

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
فرد

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

مدينة خليفة أ ،مجمع حدائق الجولف ،بلوك سي ،ص.ب.
 ، 6126أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
166848

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،مستحضرات صنع المياه الغازية ،عصير تفاح غير الكحولي (سيدار) ،خلطات
المشروبات (الكوكتيالت) غير الكحولية ،مستخلصات الفاكهة غير الكحولية ،مشروبات
عصير الفاكهة غير الكحولية ،عصائر فواكه ،نكتار الفواكه غير الكحولي ،بيرة الزنجبيل،
الليموناضة (عصير الليمون) ،مياه معدنية [مشروبات] ،مستحضرا ت صناعة المياه المعدنية،
عصير عنب ،مياه الينابيع (ماء المائدة) ،مياه [مشروبات].

10/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Mr.Omar Abdulla Khalfan
Majid Almarzooqi
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Khalifa City A, Golf Gardens, Block C, PO
Box 7192, Abu Dhabi, UAE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172383
Class
32

Trademark

Goods/Services
Aerated Water; Aerated Water (Preparations for Making -); Cider,
Non-alcoholic; Cocktails, Non-alcoholic; Fruit Extracts (Non;alcoholic-); Fruit juice beverages (Non-alcoholic-); Fruit juices
Fruit nectars, Non-alcoholic; Ginger beer; Lemonades; Mineral
;)Water [beverages]; Mineral Water (Preparations for Making -
Must; Table Waters; Waters [beverages].
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Date of

21/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Noman Al-JUNEIDI &
Partners Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Rmimeen Street - Amman - Jordan,
P.O.Box: 142025, 11814
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172475
Class
32

Goods/Services
Whey beverages; fruit juices; aerated beverages and water; nonalcoholic beverages flavored with yoghurt, mineral water
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (Strawberry)if used separately from the mark

21/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,186560:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
11418

32

604 11418 - 186560 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
166860

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات مصل اللبن؛ عصائر فواكه؛ مياه و مشروبات غازية؛ مشروبات غير كحولية
 مياه معدنية.منكهة بنكهة اللبن
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (فراوله) بمعزل عن
العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

23/07/2020

اسم طالب التسجيل:

كمباغني غيرفايس دانون

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 17, boulevard Haussmann , 75009 PARIS,
FRANCE

 , 16بوليفارد هاوسمان  60552 ,باريس  ,فرنسا

بيانات للملكية الفكرية ص.ب  11121 - 215045بناية رقم
 ، 4حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
166870

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فوار ة (معدنية او غير معدنية)؛ عصائر فواكه أو خضروات؛ مشروبات
مياه راكدة أو مياه ّ
فواكه أو خضروات؛ ليموناضة؛ مشروبات صودا؛ مشروبات شربات؛ مستحضرات لعمل
المشروبات؛ عصائر مركزة لعمل المشروبات؛ خالصات فواكه أو خضروات خالية من
الكحول؛ مشروبات خالية من الكحول؛ مشروبات غير كحولية أساسها النبات؛ مشروبات
خضروات غير كحولية ما عدا بدائل منتجات الحليب
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء658717784 :
تاريخ االدعاء6565/51/66 :

23/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

32

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172365
Class
32

Trademark

Goods/Services
Still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit or
;vegetable juices; fruit or vegetable drinks; lemonades; sodas
sorbet drinks; preparation for making beverages; syrups for
drinks; alcohol-free fruit or vegetable extracts; alcohol-free
drinks; non-alcoholic plant-based beverages; non-alcoholic
vegetable beverages except substitutes for milk products
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 204616638
Claim Date: 22/01/2020
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

18/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كريمونا للتجاره واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Kremona for Trade and
Investment
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Marka, P.O.Box: 1101, 11910

11215 ,1151:ب. ص،  ماركا- عمان

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
172359
Class
32

11215 - 1151 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
166802

Goods/Services
isotonic beverages,mineral water,aerated water,fruit juices,non
al coholic beverages,sherbets beverages,soda water,powders
for effervescing beverages,essences for making beverages
,cocktails non alcoholic

32

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ماء,المشروبات غير الكحوليه,عصائر فواكه,مياه غازيه,مياه معدنيه,المشروبات التواتريه
خلطات المشروبات غير,المركزات لتحضير المشروبات,مساحيق المشروبات الفواره,الصودا
الكحوليه
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Date of

23/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Orient Provision &
Trading Co.
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Chinese Golden Palace Restaurant
Building, Al Nahda Al Haditha St., behind
Jeddah International Market - Al Rawda
District, Jeddah, Saudi Arabia PO Box
11035, Jeddah 21453
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172536
Class
32

Goods/Services
Aerated water; Preparations for making Aerated water;
Aperitifs, non-alcoholic; Beer; Beer wort; Beverages [nonalcoholic]; Cider [non-alcoholic]; Cocktails [non-alcoholic];
Concentrated fruit syrups; Drinks [non-alcoholic]; Energy
drinks; Essences for making beverages; Extracts of Hops for
making beer; Fruit drinks; Fruit extracts [non-alcoholic]; Fruit
juice beverages [non-alcoholic]; Fruit juices; Fruit nectars [nonalcoholic]; Ginger ale; Ginger beer; Grape must [unfermented];
Honey-based beverages [non-alcoholic]; Isotonic beverages;
Kvass [non-alcoholic beverages]; Lemonades; Lithia water; Malt
beer; Malt wort; Milk of Almonds [beverage]; Mineral water
[beverages]; Must; Orgeat; Pastilles for Effervescing beverages;
Peanut Milk [soft drink]; Powders for Effervescing beverages;
Preparations for making Beverages; Preparations for making
Liqueurs; Preparations for making Mineral water; Sarsaparilla
[soft drink]; Seltzer water; Sherbets [beverages]; Soda water;
Soft drinks; Sorbets [beverages]; Syrups for beverages; Syrups
for lemonade; Table waters; Tomato juice [beverage]; Vegetable
juices [beverages]; Waters [beverages]; Whey Beverages.

23/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة تموين الشرق للتجارة

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، شارع النهضة الحديثة،عمارة مطعم القصر الذهبي الصيني
 المملكة العربية، جده، حي الروضة،خلف سوق جده الدولي
61808  جده11580 السعودية ص ب
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
32
الصنف
166087

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نبتة،بيرة،فواتح للشهية غير كحولية،مستحضرات لصنع المياه الغازية،المياه الغازية
شراب،]كوكتيالت [غير كحولية،]عصير التفاح [غير كحولي،]مشروبات [غير كحولية،البيرة
،عطور لصنع المشروبات،مشروبات الطاقة،]مشروبات [غير كحولية،الفاكهة المركز
مستخلصات الفاكهة [غير،مشروبات الفاكهة،مستخلصات من حشيشة الدينار لصنع البيرة
نكتار الفاكهة [غير،عصائر الفاكهة،]مشروبات عصير الفاكهة [غير كحولية،]كحولية
المشروبات التي،]عصير عنب أن يكون [غير مختمر،جعة زنجبيل،شراب الزنجبيل،]كحولي
كفاس [مشروبات غير،مشروبات متساوية التوتر،]أساسها العسل [غير الكحولية
مياه،]حليب اللوز [مشروب،نبتة الشعير،بيرة الشعير،مياه ليثيا،عصير الليمون،]كحولية
معينات للمشروبات،شراب اللوز،عصير عنب غير كامل التخمر،]معدنية [مشروبات
مستحضرات،مساحيق للمشروبات الفوارة،]حليب الفول ا لسوداني [مشروب بارد،الفوارة
الفشاع،مستحضرات لصنع المياه المعدنية،مستحضرات لصنع الخمور،صنع المشروبات
شربات،المشروبات الغازية،ماء الصودا،]الشربات [المشروبات،ماء مكربن،][مشروب غازي
عصير الطماطم،مياه المائدة،شراب لعصير الليمون،شراب للمشروبات،][مشروبات
.مشروبات مصل اللبن،]مياه [مشروبات،]عصائر نباتية [المشروبات،][مشروب
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تاريخ ايداع الطلب :

30/08/2020

اسم طالب التسجيل:

اسماء سالم عوده الدواهيك

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Asma salem odeh ALDawaheek
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/North Marka ,AL-Zahra
street, P.O.Box: 928413, 11190

المدينة/الشارع عمان ماركا الشمالية شارع الزهراء ،
ص.ب11125 ,264818:
ص.ب  11125 - 264818المدينة/الشارع عمان/شارع
وصفي التل/مجمع القدس رقم ( )668الطابق الخامس رقم
() 056
الصنف
166788

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه الشرب المياه المنكهة ا لمياه الغازية المياه الجوفية المياه المعبأة في زجاجات مياه
الشرب المحضرة غذائيا محضرة لصنع المياه الغازية فوارة شراب المياه المعدنية لصنع
المياه المعدنية المنكهة المياه المغذية بالفيتامينات (المشروبات) المياه الغازية وعصائر
الفواكه

30/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

32

P.O.Box 928413 -11190 city/street
 Amman/wasfi ALTal str.Alquds complexFl.5Office 502
172643
Class
32

Trademark

Goods/Services
drinking water flavored water soda water table water
bottled drinking water nutritionally fortified water
preparations for making aerated water sparkling mineral
water syrups for making flavoured mineral waters vitamin
enriched sparkling water (beverages) aerated water Fruit
juice

284

Date of

31/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Itqan Company for Trade
and General Supplies
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street jarash /hai al jbarat, P.O.Box:
1002, 11511
Applicant for
P.O.Box 1002 -11511 city/street
Correspondence
jarash/hai al jbarat
Trademark
172553
Class
32

Goods/Services
Arrated water, fruit juices, fruit drink, mineral water, powder
drink ,soda water,energy drinks

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اتقان للتجاره والتوريدات العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,1556 :ب. ص، حي الجبارات/جرش

حي/جرش
32

الصنف

الشارع/المدينة
11011

الشارع/ المدينة11011 - 1556 ب.ص
الجبارات
166008

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ماء, مسحوق الشراب, مياه معدنيه, شراب فواكه, عصائر فواكه,مياه غاز يه
 مشروب الطاقه,الصودا

285

تاريخ ايداع الطلب :

18/02/2020

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

بيم سانتوري يو كيه ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Beam Suntory UK Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2 Longwalk Road, Stockley Park,
Uxbridge, Middlesex England UB11 1BA
United Kingdom

 6لونجووك رود ،ستوكلي بارك ،اوكسبريدج ،ميدلسكس
انجلترا ،يو بي  1 11بي ايه المملكة المتحدة
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166725

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المشروبات الكحوليه ،باستثناء البيرة ،تحديدا :المشروبات الروحية المصنعه بالتقطير؛
الويسكي

18/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

33

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172690
Class
33

Trademark

Goods/Services
;Alcoholic beverages, except beer, namely distilled spirits
whisky
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة خليل حداد واوالده

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب12106 ,844:

عنوان التبليغ

ص.ب  12106 - 844الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

166856

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

02/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Khalil Haddad and Sons
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172407
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة خليل حداد واوالده

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب12106 ,844:

عنوان التبليغ

ص.ب  12106 - 844الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

166857

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية  :رم

02/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Khalil Haddad and Sons
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172406
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks: rum

288

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة خليل حداد واوالده

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب12106 ,844:

عنوان التبليغ

ص.ب  12106 - 844الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

166850

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية :وسكي

02/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Khalil Haddad and Sons
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172405
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drink: whisky
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة خليل حداد واوالده

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
الفحيص  -المنطقة الصناعية  ،ص.ب12106 ,844:

عنوان التبليغ

ص.ب  12106 - 844الفحيص  -المنطقة الصناعية

رقم العالمة التجارية

166858

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات روحية

02/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Khalil Haddad and Sons
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388,
19152

33

Applicant for
P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial
Correspondence
Area
Trademark
172404
Class
33

Goods/Services
Alcoholic drinks

290

Date of

21/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Absolut Company
Aktiebolag
lpc oapN ty
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address SE- 117 97 Stockholm, Sweden

Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172670
Class
33

Goods/Services
Alcoholic beverages, except beers
Priority claim: Claim Country: SE
Claim No.: 2020-00062
Claim Date: 07/01/2020
Trademark limited by the colors yellow, gray, red, black and
white as per the specimen field at the trademark office
Disclaimer: The registration of this trademark does not give
owners the exclusive right to use the common words (the
original, coffee, liqueur) separately from the mark.

21/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج

:اسم طالب التسجيل

سويد
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 السويد، ستوكهولم26 116 - اس اي

33

604 11418 - 186560 ب.قمصية للملكية الفكرية ص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
166765

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروبات كحولية (عدا البيرة)؛
SE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
55576-6565 :رقم االدعاء
6565/51/56 :تاريخ االدعاء
العالمة محددة بااللوان األصفر والرمادي واألحمر واألسود واألبيض كما في النموذج المودع
لدى مسجل العالمات التجارية
the original,  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال:التنازل
 اذا ظهرت بمعزل عن العالمةcoffee, liqueur
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Date of

28/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
VGOD INC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1506 W 228th Street, Torrance, California
90501, USA

: تاريخ ايداع الطلب

فيجود انك
امريكا
شركة اجنبية

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

،25051  كاليفورنيا، تورانس، ستريت664  دبليو1057
الواليات المتحدة االميركية
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172599
Class
34

28/10/2019

34

Goods/Services
Smokeless tobacco; Rolling cigarette; Hand-rolled cigarette;
Filtered cigarette; Tobacco substitutes, not for medical purposes;
Tobacco for smokers; Flavoured tobacco; Cut tobacco for SHISHA;
Tobacco for cigarette; Tobacco containing menthol; Tobacco
containing menthol for tobacco pipes; Tobacco leaf; Tobacco;
Chewing tobacco; Cigars; Cigarettes containing tobacco
substitutes, not for medical purposes; Cigarettes; Cigarillos; Herbs
for smoking; Snuff; Cut tobacco; Tobacco offal; Spittoons for
smokers; Tobacco pipe pouches; Asian long tobacco pipe;
Hookah; Cigar cases, not of precious metal; Cigarette holders, not
of precious metal; Cigarette tube; Cigar scissors; Ashtrays for
smokers, not of precious metal; Electronic tobacco pipes; Tobacco
pipe cleaners; Electronic hookah pouches; Cigarette cases, not of
precious metal; Cigar box; Cigar covers; Cigar humidors; Sheath
for Asian long tobacco pipe; Cigar humidifiers; Tobacco pipe
containing menthol; Tobacco pipe tamper; Atomizing tubes for
smokeless cigarette; Tips of yellow amber for cigar and cigarette
holders; Tobacco pouches; Cigarette tips; Tobacco pipes; Cigar
cutters; Cigar cases; Cigarette cases; Cigar holders; Pocket
machines for rolling cigarettes; Cigarette holders; Mouthpieces for
cigarette holders; Pipe cleaners for tobacco pipes; Pipe racks for
tobacco pipes; Tobacco jars; Cigarette tin; Snuff boxes; Ashtrays
for smokers; Spittoons for tobacco users; Humidors; Oral
vaporizers for smokers; Safety match; Yellow phosphorus match;
Matchboxes, not of metal; Paraffin matches; Sulfur matches; Match
holders, not of metal; Matches; Match holders; Matchboxes;
Lighters for cigar; Cigarette lighters; Cigarette lighter covers;
Cigarette lighters, other than for automobile use; Liquid gas
containers for use in cigarette lighters; Lighters for smokers; Gas
containers for cigar lighters; Firestones; Wicks adapted for
cigarette lighters; Butagas holder for use in cigarette lighters;
Butagas for smoking purpose; Filters; Cigarette filter; Cigarette
filters; Books of cigarette papers; Absorbent paper for tobacco
pipes; Cigarette paper; Filtering filament bundle for cigarette;
Flavourings, other than essential oils, for tobacco; Flavourings,
other than essential oils, for use in electronic cigarettes; Electronic
cigarette used as a substitutes for traditional cigarette; Electronic
cigarette cases; Electronic cigar; Nicotine liquid for electronic
cigarette; Electronic cigarettes; Liquid solutions for use in
electronic cigarettes.
Priority claim: Claim Country: EG
Claim No.: 392435
Claim Date: 27/05/2019

الصنف

166022

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ الخالي من الدخان؛ سجائر اللف؛ السجائر الملفوفة باليد؛ السجائر ذات الفالتر؛
بدائل التبغ لغير الغايات الطبية؛ تبغ المدخنين؛ التبغ المنكّه؛ التبغ غير المعبأ؛ تبغ
السجائر؛ التبغ الذي يحتوي على المنثول؛ التبغ الذي يحتوي على المنثول للغليون؛
ورق التبغ؛ التبغ؛ تبغ المضغ؛ السيجار؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
الغايات الطبية؛ السجائر؛ السيجار الرفيع؛ أعشاب للتدخين؛ السعوط؛ التبغ المقطع؛
مخلفات التبغ؛ مباصق للمدخنين؛ أكياس تبغ الغليون؛ غليون التبغ اآلسيوي الطويل؛
األرجيلة؛ علب سيجار ليست من معادن ثمينة؛ مباسم السجائر ليست من معادن ثمينة؛
أنابيب السجائر؛ مقصات السجائر؛ منافض السجائر ليست من معادن ثمينة؛ غاليين
التبغ اإللكترونية ؛ منظفات غاليين التبغ؛ أكياس األرجيلة اإللكترونية؛ علب السجائر
ليست من معادن ثمينة؛ علب السيجار؛ أغطية السيجار؛ حافظات السيجار ضد الرطوبة؛
أغطية غاليين التبغ اآلسيوية الطويلة؛ مرطب ات السيجار؛ تبغ الغاليين الذي يحتوي على
المنثول؛ أدوات إطفاء الغاليين؛ أنابيب الترذيذ للسجائر بدون دخان؛ أطراف من
الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر؛ أكياس تبغ؛ فالتر سجائر؛ غاليين التبغ؛
قطاعات سيجار؛ علب سيجار؛ علب السجائر؛ حماالت السيجار؛ آالت لف السجائر التي
توضع في الجيب؛ مباسم السجائر؛ مباسم حماالت السجائر؛ أدوات تنظيف غاليين التبغ؛
مناصب غاليين التبغ؛ أوعية التبغ؛ علب حفظ السجائر؛ علب السعوط؛ منافض السجائر؛
مباصق لمدخني التبغ؛ علب حفظ السيجار من الرطوبة؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛
أعواد الثقاب ا آلمنة؛ أعواد الثقاب الفسفورية الصفراء؛ علب الثقاب غير المعدنية؛
أعواد ثقاب البارافين؛ أعواد ثقاب السلفور؛ حامالت أعواد الثقاب غير المعدنية؛ أعواد
الثقاب؛ حامالت أعواد الثقاب؛ علب الثقاب؛ والعات السيجار؛ والعات السجائر؛ أغطية
والعات السجائر؛ والعات السجائر عدا عن تلك المستخدمة للسيارات؛ علب الغاز السائل
المستخدم لوالعات السجائر؛ والعات للمدخنين؛ علب الغاز لوالعات السيجار؛ حجارة
الصوان؛ الفتائل المخصصة لوالعات السجائر؛ حماالت الغاز المستخدمة لوالعات
السجائر؛ الغاز الستخدامات التدخين؛ الفالتر؛ فالتر السجائر؛ فالتر السجائر؛ دفاتر
أوراق السجائر؛ ورق ماص لغاليين التبغ؛ ورق السجائر؛ حزم الخيوط لفلترة السجائر؛
النكهات عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام مع التبغ؛ النكهات عدا عن الزيوت العطرية
لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ السجائر اإللكترونية المستخدمة كبدائل للسجائر
التقليدية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ السيجار اإللكتروني؛ سائل النيكوتين للسجائر
.اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ المحاليل السائلة لالستعمال في السجائر اإللكترونية

EG : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
826880 :رقم االدعاء
6512/50/66 :تاريخ االدعاء

292

Date of

10/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Philip Morris Brands Sàrl
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel
Switzerland

Goods/Services
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes;
tobacco products for the purpose of being heated; electronic
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for
inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic
cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes,
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35548
Claim Date: 18/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

فيليب موريس براندز اس ايه ار ال
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل6555 ،8 كواي جونرينود

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172657
Class
34

10/12/2019

34

الصنف

166706

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر والسيجار القصير والتبغ الخاص
للف السجائر الخاص بك وتبغ الغليون والتبغ القابل للمضغ والسعوط والسجائر المصنوعة
من مزيج من الت بغ والنكهات؛ مسحوق التبغ الرطب؛ بدائل التبغ (ألغراض غير طبية)؛
السجائر االلكترونية؛ منتجات التبغ ألغراض التسخين؛ المعدات االلكترونية وقطعها من أجل
تسخين السجائر أو التبغ من أجل أن يقوم بإطالق دخان يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛
حلول النيكوتين السائل لإلستخدام في السجائر اإللكترونية؛ مواد المدخنين وورق السجائر
وأنابيب السجائر وفالتر السجائر وعلب السجائر ومحافظ السجائر والمنافض والغاليين
.ومعدات الجيب للف السجائر والوالعات وأعواد الثقاب

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
80084 :رقم االدعاء
6512/11/14 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

15/03/2020

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

بريج ماونت انك.
كندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 6446جاردينفيو كريس ،ميسيسوجا ،او ان ،ال  0ام  0تي ،8
كندا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
34
الصنف
166826

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ورق ماص لغاليين التبغ ،منافض ،منافض سجائر مصنوعة من معادن نفيسة ،منافض
سجائر من معدن نفيس ،أغلفة غاليين تبغ طويلة أسيوية ،غاليين تبغ طويلة أسيوية
( ،)u eAikرزم من أوراق السجائر ،زيت كانابيديول [ ] HULللسجائر اإللكترونية،
زيت القنب لمبخرات الفم للتدخين ،خراطيش تباع مليئة بنكهات كيميائية في شكل سائل
للسجائر اإللكترونية ،خراطيش تباع مليئة ببروبيلين جليكول للسجائر اإللكترونية،
خراطيش تباع مليئة بجلسرين نباتي للسجائر اإللكترونية ،علب للسجائر اإللكترونية،
علب السعوط الخزفية ،نكهات كيميائية في شكل سائل تستخدم إلعادة ملء خراطيش
الس جائر اإللكترونية ،تبغ مضغ ،علب سيجار وسجائر من معدن نفيس ،علب سيجار،
علب سيجار من معدن نفيس ،قطاعات سيجار ،مباسم سيجار ،مباسم سيجار من معدن
نفيس ،مرطبات سيجار ،أنابيب سيجار ،علب سجائر ،علب سجائر من معدن نفيس،
علب سجائر مصنوعة من معدن نفيس ،فالتر للسجائر ،مباسم السجائر من معدن
نفيس ،مباسم لوالعات السجائر ،مباسم لوالعات السجائر من معدن نفيس ،والعات
السجائر ،والعات السجائر من معدن نفيس ،أضواء السجائر ،ورق السجائر ،أوراق
السجائر ،لفافات السجائر ،آالت للف السجائر ،أوراق لف السجائر ،أطراف سجائر،
أنابيب سجائر ،سجا ئر ،سيجار رفيع ،سيجار ،قنب مجفف ،ماريجوانا مجففة-[ ،
سجائر ،سجائر إلكترونية ،علب سجائر إلكترونية ،سجائر إلكترونية ،سجائر إلكترونية
لالستخدام كبديل للسجائر التقليدية ،سيجار إلكتروني ،نرجيالت إلكترونية ،غاليين
تدخين إلكترونية ،أطراف فالتر للسجائر ،سجائر بأطرا ف مرشحة ،حجارة النار،
صوان وحجارة النار ،صوان للوالعات ،أوعية غاز لوالعات السيجار ،تبغ للف
اليدوي ،دبس عشبي كبديل للتبغ ،أعشاب للتدخين ،أعشاب لالستخدام كبدائل للتبغ،
مباسم لوالعات السجائر ،مباسم للسيجار والسجائر من معدن نفيس ،مباسم للسجائر
من معدن نفيس ،مب اسم للسيجار من معدن نفيس ،مباسم للسجائر من معدن نفيس،
نرجيالت ،صناديق لترطيب التبغ ،تبغ ممزق ياباني [تبغ [ u eAik ،u mpp
[غاليين تبغ ياباني طويل][ u mpp ،تبغ ممزق ياباني] ،أوراق التبغ ،صوان
الوالعة ،والعات ،والعات للمدخنين ،اسطوانات غاز مسال لوالعات السجا ئر ،محاليل
نيكوتين سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية ،محاليل سائلة لالستخدام في
السجائر اإللكترونية ،اسطوانات غاز وقود مسال لوالعات السجائر ،آالت تسمح
للمدخنين بصنع السجائر بأنفسهم ،آالت للف السجائر ،مطاحن ماريجوانا ،رزم كبريت،
علب كبريت ،علب كبريت من معدن نفيس ،حامالت أعواد الثقاب ،حامالت أعواد ثقاب
من معدن نفيس ،أعواد ثقاب ،سجائر منتول ،تبغ غاليين منتول ،سجائر منتولية،
غاليين منتولية ،تبغ منتولي ،علب سيجار معدنية ،علب سعوط معدنية ،فوهات لمباسم
السجائر ،نرجيالت ،مبخرات فموية للمدخنين ،مبخرات فموية ألغراض التدخين ،أعواد
ثقاب من البارافين ،أدوات تنظيف الغاليين ،أدوات تنظيف الغاليين لغاليين التبغ،
أكياس غاليين ،مناصب غاليين التبغ ،مدكات الغاليين و تبغ الغاليين ،غاليين لتدخين
بدائل التبغ المنتولية ،جهاز جيب للف السجائر ،جهاز جيب ذاتي اللف للسجائر ،أدوات
جي ب للف الشخص للسجائر الخاصة به ،آالت لف سجائر بحجم الجيب ،لفة التبغ
الخاصة بك ،تبغ اللف ،أعواد ثقاب آمنة ،أغلفة لغاليين التبغ األسيوية الطويلة،
غاليين مبخرات السجائر بدون دخان ،تبغ بدون دخان ،مطاحن أعشاب التدخين و
أدوات تنظيف غاليين التدخين ،منظفات غاليين ا لتدخين ،غاليين التدخين و تبغ
التدخين ،سعوط ،علب السعوط ،علب سعوط من معدن نفيس ،منتج تبغ بال دخان،
مباصق لمدخني التبغ ،أعواد ثقاب من الكبريت ،مدكات لغاليين التبغ ،زيت تترا هيدرو
كانابينول [ ] CCHللسجائر اإللكترونية ،زيت تترا هيدرو كانابينول [  ]CCHللمبخرات
ال فموية للتدخين ،أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر ،تبغ ،فالتر
تبغ ،نكهات تبغ ،أوعية تبغ ،أدوات تنظيف غاليين التبغ ،مدكات غاليين التبغ ،غاليين
تبغ ،غاليين تبغ من معدن نفيس ،أكياس تبغ ،منتجات تبغ ،آالت تقطيع التبغ ،مباصق
تبغ ،علب تبغ رقائقي ،تب غ وسيجار وسجائر ،أعواد كبريت من الفوسفور األبيض،
فتائل معدة لوالعات السجائر ،أعواد ثقاب من الفوسفور األصفر.

15/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Brij Mount Inc.
lpc oapN ty
: CANADA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2887 Gardenview Cres, Mississauga, ON,
L5M5T3, Canada
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172392
Class
34

Trademark

Goods/Services
absorbent paper for tobacco pipes; ashtrays; ashtrays for smokers
;made of precious metals; ashtrays for smokers of precious metal
;)asian long tobacco pipe sheaths; asian long tobacco pipes (kiseru
books of cigarette papers; cannabidiol [CBD] oil for electronic
;cigarettes; cannabidiol [CBD] oil for oral vaporizers for smoking
cannabis grinders; cannabis oil for electronic cigarettes; cannabis
oil for oral vaporizers for smoking; cartridges sold filled with
;chemical flavorings in liquid form for electronic cigarettes
;cartridges sold filled with propylene glycol for electronic cigarettes
cartridges sold filled with vegetable glycerin for electronic
;cigarettes; cases for electronic cigarettes; ceramic snuff boxes
chemical flavourings in liquid form used to refill electronic cigarette
cartridges; chewing tobacco; cigar and cigarette boxes of precious
metal; cigar boxes; cigar boxes of precious metal; cigar cases; cigar
cases of precious metal; cigar cutters; cigar holders; cigar holders
;of precious metal; cigar humidifiers; cigar tubes; cigarette boxes
cigarette boxes of precious metal; cigarette cases; cigarette cases
made of precious metal; cigarette cases of precious metal; cigarette
;filters; cigarette holders of precious metal; cigarette lighter holders
;cigarette lighter holders of precious metal; cigarette lighters
;cigarette lighters of precious metal; cigarette lights; cigarette paper
;cigarette papers; cigarette rollers; cigarette rolling machines
;cigarette rolling papers; cigarette tips; cigarette tubes; cigarettes
;cigarillos; cigars; dried cannabis; dried marijuana; E-cigarettes
electric cigarettes; electronic cigarette boxes; electronic cigarette
cases; electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as an
alternative to traditional cigarettes; electronic cigars; electronic
hookahs; electronic smoking pipes; filter tips for cigarettes; filter;tipped cigarettes; firestones; flints and firestones; flints for lighters
gas containers for cigar lighters; hand-rolling tobacco; herbal
molasses as a tobacco substitute; herbs for smoking; herbs for use
as tobacco substitutes; holders for cigarette lighters; holders for
cigars and cigarettes of precious metal; holders of cigarettes of
;precious metal; holders of cigars of precious metal; hookahs
humidors; Japanese shredded tobacco [kizami tobacco]; kiseru
[long Japanese tobacco pipes]; kizami (Japanese shredded
;tobacco]; leaf tobacco; lighter flints; lighters; lighters for smokers
liquefied gas cylinders for cigarette lighters; liquid nicotine
solutions for use in e-cigarettes; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic
;cigarettes; liquified fuel gas cylinders for cigarette lighters
;machines allowing smokers to make cigarettes by themselves
;machines for rolling cigarettes; marijuana grinders; match books
match boxes; match boxes of precious metal; match holders; match
holders of precious metal; matchboxes; matchboxes of precious
;metal; matches; menthol cigarettes; menthol pipe tobacco
;mentholated cigarettes; mentholated pipes; mentholated tobacco
metal cigar cases; metal snuff boxes; mouthpieces for cigarette
holders; narghiles; oral vaporizers for smokers; oral vaporizers for
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smoking purposes; paraffin matches; pipe cleaners; pipe cleaners
for tobacco pipes; pipe pouches; pipe racks for tobacco pipes; pipe
tampers; pipe tobacco; pipes for smoking mentholated tobacco
substitutes; pocket apparatus for rolling cigarettes; pocket
apparatus for self-rolling cigarettes; pocket appliances for rolling
one's own cigarettes; pocket-size cigarette rolling machines; roll
your own tobacco; rolling tobacco; safety matches; sheaths for long
Asian tobacco pipes; smokeless cigar vaporizer pipes; smokeless
cigarette vaporizer pipes; smokeless tobacco; smoking herb
grinders; smoking pipe cleaners; smoking pipe scourers; smoking
pipes; smoking tobacco; snuff; snuff boxes; snuff boxes of precious
metal; snuffboxes; snuffboxes of precious metal; snus; spittoons for
tobacco users; sulfur matches; sulphur matches; tampers for
tobacco pipes; tetrahydrocannabinol [THC] oil for electronic
cigarettes; tetrahydrocannabinol [THC] oil for oral vaporizers for
smoking; tips of yellow amber for cigar and cigarette holders;
tobacco; tobacco filters; tobacco flavourings; tobacco jars; tobacco
pipe cleaners; tobacco pipe tampers; tobacco pipes; tobacco pipes
of precious metal; tobacco pouches; tobacco products; tobacco
slicers; tobacco spittoons; tobacco tins; tobacco, cigars and
cigarettes; white phosphorus matches; wicks adapted for cigarette
lighters; yellow phosphorus matches
Priority claim: Claim Country: CA
Claim No.: 2007833
Claim Date: 23/01/2020
The registration of this mark does not give its owners the absolute
right to use the words (AMERICAN) ,(TOBACCO) and (LIMITED) if
they are separated from the mark.

CA : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
6556488 :رقم االدعاء
6565/51/68 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
 اذا ما وردت بمعزل عنAMERICAN) ,(TOBACCO) and (LIMITED(
.العالمة
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Date of

11/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic cigarette
atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic cigarette
holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
lighters, Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes, Chemical
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette
cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes, Smokers'
mouthpieces for electronic cigarettes; devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 34758
Claim Date: 25/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 سويسرا، نيوشاتيل6555 ،8 كواي جونرينود

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172704
Class
34

11/06/2020

34

الصنف

166658

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ الخام أو المص ّنع؛
منتجات التبغ بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية
وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛
السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب
السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات الجيب للف
السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية
الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل
التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية ؛ علب للسجائر اإللكترونية ومستلزمات
السجائر اإللكترونية وعلب السجائر اإللكترونية وعبوات للسجائر اإللكترونية وبخاخات
للسجائر اإللكترونية ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية وأشرطة
عنقية للسجائر اإللكترونية ووالعات للسجائر اإللكترونية والنكهات عدا عن الزيوت العطرية
لالستخدام في السجائر االلكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية والمنكهات الكيماوية بشكل
سائل المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر
اإللكترونية ومباسم السجائر اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المس ّخن
.وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
88604 :رقم االدعاء
6565/56/60 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

11/06/2020

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

جيه تي انترناشونال اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
JT International S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

 ،4رو كازم رادجافي 1656 ،جنيف ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166756

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 يدويا ً،
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 غ ير 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،
حماال ت 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
172607
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

25/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic cigarette
atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic cigarette
holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
lighters, Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes, Chemical
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette
cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes, Smokers'
mouthpieces for electronic cigarettes; devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35046
Claim Date: 16/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 سويسرا، نيوشاتيل6555 ،8 كواي جونرينود

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172676
Class
34

25/06/2020

34

الصنف

166767

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ الخام أو المص ّنع؛
م نتجات التبغ بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية
وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛
السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب
السجائر وفال تر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات الجيب للف
السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين ا لسائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية
الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل
التبغ؛ مستلزم ات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية ومستلزمات
السجائر اإللكترونية وعلب السجائر اإللكترونية وعبوات للسجائر اإللكترونية وبخاخات
للسجائر اإللكترونية ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية وأشرطة
عنقية للسجائر اإللكترونية ووالعات للسجائر اإللكترونية والنكهات عدا عن الزيوت العطرية
لالستخدام في السجائر االلكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية والمنكهات الكيماوية بشكل
سائل المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر
اإللكترونية ومباسم السجائر اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المس ّخن
.وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
80587 :رقم االدعاء
6565/57/17 :تاريخ االدعاء

298

Date of

02/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic cigarette
atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic cigarette
holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
lighters, Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes, Chemical
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette
cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes, Smokers'
mouthpieces for electronic cigarettes; devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 34996
Claim Date: 15/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 سويسرا، نيوشاتيل6555 ،8 كواي جونرينود

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172708
Class
34

02/07/2020

34

الصنف

166654

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ الخام أو المص ّنع؛
منتجات التبغ بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية
وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛
السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب
السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات الجيب للف
السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية
الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل
التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية ومستلزمات
السجائر اإللكترونية وعلب السجائر اإللكترونية وعبوات للسجائر اإللكترونية وبخاخات
للسجائر اإللكترونية ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية وأشرطة
عنقية للسجائر اإللكترونية ووالعات للسجائر اإللكترونية والنكهات عدا عن الزيوت العطرية
لالستخدام في السجائر االلكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية والمنكهات الكيماوية بشكل
سائل المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر
اإللكترونية ومباسم السجائر اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المس ّخن
.وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
88227 :رقم االدعاء
6565/50/10 :تاريخ االدعاء

299

Date of

02/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic cigarette
atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic cigarette
holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
lighters, Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes, Chemical
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette
cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes, Smokers'
mouthpieces for electronic cigarettes; devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 34994
Claim Date: 15/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 سويسرا، نيوشاتيل6555 ،8 كواي جونرينود

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172707
Class
34

02/07/2020

34

الصنف

166656

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ الخام أو المص ّنع؛
منتجات التبغ بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الرفيع وتبغ ماكينات اللف اليدوية
وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛
السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب
السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات الجيب للف
السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االل كترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية
الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل
التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية ومستلزمات
السجائر اإللكترونية وعلب السجائر اإللكترونية وعبوات للسجائر اإللكترونية وبخاخات
للسجائر اإللكترونية ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية وأشرطة
عنقية للسجائر اإللكترونية ووالعات للسجائر اإللكترونية والنكهات عدا عن الزيوت العطرية
لالستخدام في السجائر االلكترونية وسوائل للسجائر اإللكترونية والمنكهات الكيماوية بشكل
سائل المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية وأطقم التدخين للسجائر
اإللكترونية ومباسم السجائر اإللكترونية للمدخنين؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المس ّخن
.وكذلك أعواد التبغ المس ّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
88228 :رقم االدعاء
6565/50/10 :تاريخ االدعاء
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

British American Tobacco
(Brands) Limited
lpc oapN ty
: 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, 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); oral vaporizers for
smoking purposes.
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 079864
Claim Date: 19/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بريتيش أميريكان توباكو )براندز (ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، بي جي6 ار6 دبليو سي، لندن، تامبل باليس8 ،غلوب هاوس
المملكة المتحدة
- 880 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان11461

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
172669
Class
34

14/07/2020

34

الصنف

166772

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ (لغايات غير طبية)؛ السيجار
والسيجاريلو (سيجار رفيع)؛ الوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين المعدة للسجائر
اإللكترونية؛ 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 تسخينها؛ األجهزة اإللكترونية والقطع الخاصة بها
لتسخين التبغ؛ بدائل التبغ لغرض االستنشاق؛ السجائر المحتوي ة 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)؛ أجهزة التبخير الفموية ألغراض التدخين

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
562478 :رقم االدعاء
6565/56/12 :تاريخ االدعاء

301

Date of

12/03/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Bingo Intl Trading LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
Dubai P.O. Box 128359

Goods/Services
Assistance (Business Management) ، Business Management
Assistance، Bill-posting، Import-export agencies ، Advertising
matter (Dissemination of) Dissemination of advertising matter ،
Demonstration of goods ، Distribution of samples ، Samples
(Distribution of) ، Advertising Publicity ، Radio Advertising ،
Radio Commercials ، Television Advertising Television
Commercials ، Shop window dressing ، Advertising space
(Rental of) ،Rental of advertising space ، On-line advertising on
a computer network ، Retail purposes (presentation of goods on
communication media, for) ، Communication media
(Presentation of goods on —), for retail purposes

: تاريخ ايداع الطلب

بينغو إنتل تريدينغ إل إل سي
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

164802 .ب.دبي ص

 صندوق بريد-  االردن- عمان- سماس للملكية الفكرية
11121  رمز بريدي- 215045

Applicant for
Correspondence
Trademark

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY AMMAN-JORDAN AMMAN-JORDAN,
PO_BOX: 910580 - POSTCODE: 11191
172456
Class
35

12/03/2019

35

الصنف

166807

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وكاالت، لصق اإلعالنات،) المساعدة (في إدارة األعمال،)المساعدة (في إدارة األعمال
 عرض، نشر مواد الدعاية واإلعالن، (نشر ) مواد الدعاية واإلعالن،االستيراد والتصدير
،  اإلعالن بالراديو، الدعاية واإلعالن، دعاية وإعالن،(توزيع) العينات، توزيع العينات،السلع
 الدعاية واإلعالن التجاري عبر، الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون،اإلعالن التجاري بالراديو
 تأجير المساحات، (تأجير) المساحات اإلعالنية، تزيين واجهات المحالت التجارية،التلفزيون
(عرض السلع على وسائل، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، اإلعالني ة
(عرض السلع) على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة،االتصال) لغايات بيعها بالتجزئة

302

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

19/06/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة المبادرة للتسويق االعالني

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
عمان -وادي صقرة  ،ص.ب11128 ,285875:

عنوان التبليغ

ص.ب  11128 - 285875عمان -وادي صقرة

رقم العالمة التجارية

166800

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق /التسويق االعالني

19/06/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Mubadara for digital
marketing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Wadi sapra, P.O.Box: 940460,
11194

35

Applicant for
P.O.Box 940460 -11194 Amman-Wadi
Correspondence
sapra
Trademark
172355
Class
35

Goods/Services
Marketing/digital marketing

303

تاريخ ايداع الطلب :

10/10/2019

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

اكور
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 46رو هينري فارمان 26185 ،ايسي-ليه-مولينيكس ،فرنسا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166758

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات المساعدة
اإلدارية لألعمال والخدمات اإلدارية؛ خدمات اإلدارة التجارية والمساعدة التطويرية؛
تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية ؛ خدمات
الدعاية واإلعالن؛ خدمات ت قديم المعلومات حول خبراء الكفاءة واألعمال التجارية؛
تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال؛ المساعدة اإلدارية في إدارة الدعوة
للمناقصات؛ استطالع اآلراء؛ خدمات االستفسار عن األعمال؛ بحوث األعمال
التجارية؛ خدمات الخبرات التجارية؛ خدمات التنبؤات االقتصادية؛ خدمات بحوث
األسواق؛ المشاريع (المساعدة في إدارة األعمال)؛ خدمات المحاسبة؛ خدمات وكاالت
التوظيف؛ خدمات بحث البيانات التجارية في الملفات الحاسوبية لآلخرين ؛ خدمات
تحصيل وتنظيم البيانات في ملفات مركزية؛ خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ خدمات
إنشاء مكتبات الصور  ،تحديدا :خدمات التجميع والترتيب المنظم للصور في ملفات
مركزية؛ الخدمات اإلعالنية فيما يتعلق بتنظيم وإدارة المؤسسات الفندقية؛ خدمات
نشر توزيع اإلعالنات والمواد اإلعالنية؛ نشر نصوص الدعاية؛ تأجير المساحات
اإلعالنية؛ خدمات بحوث األسواق؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ الخدمات
االستشارية في مجال التسويق وخدمات اتصاالت اإلعالنات والشركات؛ خدمات
وكاالت االتصاالت (عالقات عامة) ووكاالت المعلومات التجارية؛ تأجير اآلالت
والمعدات المكتبية؛ تنظيم المعارض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات
تنظيم المعارض للغايات التجارية؛ خدمات تأجير المواد اإلعالنية؛ خدمات تأجير
المالبس والقداحات وحقائب السفر الجلدية ومحافظ الجيب الجلدية والجزادين الجلدية
وعالقات المفاتيح الجلدية والمظالت والنظارات ومناشف الحمام واألرواب النسائية
واألسرة وبياضات
وكرات الغولف وبرامج الحاسوب وأدوات المائدة والفرش ات
ّ
لألسرة؛ إدارة أعمال الفنادق؛ خدمات المساعدة واالستشارات إلدارة األعمال من أجل
ّ
إدارة وتنظيم األعمال في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛ الدراسات وخدمات
المعلومات واالستشارات في مجال تحسين ظروف العمل والتقيد بشروطها ،تحديدا ً
االستشا رات فيما يتعلق بإدارة الكوادر وإدارة الموارد البشرية؛ خدمات الوظائف
المكتبية لترسيخ وترويج وتطوير وخدمات التنسيق واإلشراف على الخدمات
االجتماعية لترويج وتعزيز الثقافة ونزاهة العمل والمساعدة اإلنسانية المشتركة؛
إدارة الشؤون العقارية وإدارة األعمال العقارية بما في ذلك إدارة الفنادق والفنادق
الصغيرة (الموتيالت) والمجمعات الفندقية والشقق والمساكن الفندقية؛ خدمات
االستشارات التجارية وتوفير المعلومات التجارية وخدمات الترويج التجاري بجميع
أشكال وأنواع الوسائط بما يتضمن شبكات االتصاالت الحاسوبية (األنترنت أو
االنترانت) وتحديدا ً توفير بطاقات المستخدمين المميزين؛ خدمات تنظيم وإدارة
عمليات والء العمالء التجاريين وتحديدا ً عبر وسائل بطاقات الوالء؛ خدمات إدارة
برامج الشراء المشتركة وبرامج الخصم األخرى ؛ خدمات عقد وإجراء برامج
االنتساب التي تسمح للمشاركين بالوصول لتشكيلة من البضائع والخدمات والمنافع
التي يوفرها الموردين المنتسبين؛ خدمات توفير وعقد وإدارة برامج االنتساب
وبرامج عضوية النوادي وعقد برامج والء العمالء؛ خدمات والء الزبائن للغايات
التجارية والغايات الترويجية و/أو اإلعالنية تحديدا ً برامج المسافرين المتكررين؛
خدمات تقديم االستشارات العملية في مجال السفر والتخطيط للسفر؛ توفير معلومات
مقارنة أجور السفر جوا ً وأسعار الفنادق؛ خدمات إدارة األعمال واالستشارات
التنظيمية فيما يتعلق باالمتيازات؛ خدمات التسويق واالتصاالت (خدمات تسويقية)؛
خدمات االستشارات والمساعدة في إدارة وتنظيم الشؤون التجارية ضمن شبكة
امتياز؛ خدمات مانحي االمتياز ،تحديدا تقديم المساعدات في اإلدارة والعمليات
التجارية والصناعية ؛ التشغيل التجاري لمجمعات الفنادق والفنادق الصغيرة
(الموتيالت) ومنازل قضاء العطالت والمطاعم والمقاصف وصاالت شرب الشاي

35

10/10/2019

Date of

eaaN tpac lppA:
Accor
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-lesMoulineaux, France
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
172603
Class
35

Goods/Services
Business management ; business administration ; business
management assistance and administrative services ; commercial
management and development assistance ; business management
; and organization consultancy ; office functions ; advertising
efficiency experts and business information ; business management
and organization consultancy ; administrative assistance in managing
calls for tender ; opinion polling ; business inquiries ; business
; research ; business expertise services ; economic forecasting
; )market research ; projects (business management assistance
accounting ; employment agencies ; business data search in
computer files for others ; collection and systematization of data in a
central file ; computerized file management ; creation of a photograph
library, namely collection, compilation and systematic ordering of
images in a central file ; advertising in relation to the organization and
management of hotel establishments ; dissemination of
advertisements and advertising matter ; publication of publicity texts
; rental of advertising space ; market research ; sales promotion for
others; consultancy in the field of marketing, advertising and
corporate communications ; communication agency (public
relations), commercial information agency ; rental of office machines
and equipment ; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes ; organization of exhibitions for commercial
purposes ; advertising material rental ; retail services of clothing,
lighters, travelling bags of leather, pocket wallets of leather, purses of
leather, key cases of leather, umbrellas, glasses, bath towels,
dressing gowns, golf balls, computer accessories, tableware articles,
; mattresses, beds, bed linen ; business management of hotels
business management assistance and consultancy in business
management and organization, in the field of environmental
protection and sustainable development ; studies, information and
consultancy in the field of improvement of and compliance of working
conditions, namely consultancy in relation to personnel management
and human resources management ; office functions for establishing,
promoting, advancing, co-ordinating and supervising community
services and for promoting and facilitating culture, work integration
and mutual humanitarian assistance ; management of real estate
affairs and real estate business management, including management
; of hotels, motels, hotel complexes, apartments and hotel residences
business consultancy and providing of business information,
business promotion in all forms and on all kinds of media, including
via a computer communications network (the internet or an intranet),
and in particular by providing privileged user cards ; organization and
management of business customer loyalty operations in particular by
means of loyalty cards ; joint purchasing program management
services and other rebate programs ; conducting and administration
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of affiliate programs allowing participants to access a range of goods,
services and benefits provided by affiliated suppliers ; providing,
conducting and managing of affiliate programs, clubs membership
programs and conducting clients loyalty programs ; customer loyalty
services for commercial, promotional and/or advertising purposes,
namely frequent travellers programs ; business consulting services in
the field of travel and travel planning ; providing airfare and hotel rate
comparison information ; business management and organization
consultancy in relation to franchises ; marketing and communications
(marketing) ; consultancy and assistance in the management and
organization of business affairs within a franchise network ; services
of a franchiser, namely business and industrial operation and
management assistance ; commercial operation of hotel complexes,
motels, holiday homes, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars
(except clubs) ; organization of competitions for commercial or
advertising purposes and for employee motivation ; concierge
services intended to meet people’s needs, namely intermediation
services of clients with service providers ; implementing on-site
company concierge services, via telephone or the Internet, namely
commercial intermediation services, administrative information and
assistance in administrative formalities for others ; assistance in
accomplishing administrative formalities for installation work and
subscribing to supply contracts, notably for gas, water, electricity,
insurances, telephone and the Internet ; administrative management
of offices and of individual or collective workspaces providing
collective and shared workspace equipment (office machines and
equipment) ; office machines and equipment rental ; commercial
intermediation services (concierge services) ; appointment
scheduling services [office functions] ; relocation services for
businesses ; home personal administrative assistance

وخدمات الحانات(با ستثناء النوادي)؛ خدمات تنظيم المنافسات للغايات التجارية أو
اإلعالنية ولتحفيز الموظفين؛ خدمات االستقبال واإلرشاد المخصصة لتلبية رغبات
 تحديدا ً خدمات الوساطة للعمالء مع مزودي الخدمة؛ تطبيق خدمات االستقبال، الناس
 تحديدا ً خدمات الوساطة،واإلرشاد للشركات في الموقع أو عبر الهاتف أو االنترنت
التجارية وخدمات المعلومات اإلدارية والمساعدة في اإلجراءات الشكلية اإلدارية
لآلخرين؛ خدمات المساعدة في إنجاز اإلجراءات الشكلية ألعمال التركيب واالشتراك
 تحديدا ً من أجل الغاز والمياه والكهرباء واعمال التامين والهاتف،بعقود التزويد
واالنترنت؛ خدمات اإلدارة التنظيمية للمكاتب ومساحات العمل الفردية أو الجماعية؛
خدمات توفير أدوات مساحات العمل الجماعية والمشتركة (آالت ومعدات مكتبية)؛
تأجير اآلالت والمعدات المكتبية ؛ خدمات الوساطة التجارية (خدمات استقبال
وإرشاد)؛ خدمات جدولة المواعيد (وظ ائف مكتبية) ؛ خدمات نقل مواقع األعمال؛
المساعدة الشخصية المنزلية
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Date of

21/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Bolt Technology OU
lpc oapN ty
: ESTONIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Vana-Louna 15, 10134 Tallinn Estonia

Goods/Services
Advertising; business management; business administration;
office functions; Business and commercial intermediary and
advisory services in the field of selling products and rendering
services; Price comparison services; Tariff information and
advisory services; Procurement services for others [purchasing
goods and services for other businesses]; Administrative
processing of purchase orders; Telephone order-taking services
for others; Ordering services for third parties; Data processing;
Compilation of computer databases; Compilation of statistics;
Systemization of information into computer databases;
Updating and maintenance of data in computer databases; Data
search in computer files for others; Providing business
information, also via internet, the cable network or other forms
of data transfer; Business analysis; Preparing business reports;
Economic information services for business purposes;
Provision of sales analyses; Business statistical information
services; Market studies; Market reporting services; Arranging
of commercial and business contacts; Loyalty, incentive and
bonus program services; Provision of advertising space, time
and media; Accounting; Invoicing; Tax preparation;
Outsourcing services [business assistance]; Computerized file
management.

: تاريخ ايداع الطلب

بولت تكنولوجي او يو
استونيا
شركة اجنبية

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

 تالين استونيا15188 ،10 لونا-فانا

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172675
Class
35

21/01/2020

35

الصنف

166760

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛
خدمات الوظائف المكتبية ؛ خدمات الوساطة التجارية واالستشارية في مجال بيع المنتجات
وتقديم الخدمات؛ خدمات مقارنة األسعار؛ المعلومات التعريفة والخدمات االستشارية؛ خدمات
االقتناء لآلخرين [شراء البضائع والخدمات لألعمال األخرى]؛ خدمات المعالجة اإلدارية
لطلبات الشراء؛ خدمات استالم الطلبات هاتفيا لآلخرين؛ خدمات الطلبيات لآلخرين؛ معالجة
البيانات؛ تجميع قواعد بيانات الحاسوب؛ جمع اإلحصائيات ؛ خدمات تنظيم المعلومات في
قواعد بيانات الحاسوب؛ تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسوب؛ بحث البيانات
 أيضا عبر اإلنترنت وشبكة الكابالت،في ملفات الحاسوب لآلخرين؛ توفير معلومات األعمال
أو غيرها من أشكال نقل البيانات؛ خدمات تحليل األعمال؛ إعداد تقارير األعمال التجارية؛
خدمات توفير المعلومات االقتصادية ألغراض تجارية؛ توفير تحاليل المبيعات؛ خدمات
المعلومات اإلحصائية التجارية؛ خدمات دراسات األسواق؛ خدمات تقارير السوق؛ تنظيم
االتصاالت التجارية وبخصوص األ عمال؛ برامج الوالء وبرامج التحفيز والمكافئات؛ خدمات
توفير المساحات اإلعالنية والوقت والوسائط؛ خدمات المحاسبة؛ خدمات تحرير الفواتير؛
إعداد الضرائب؛ خدمات االستعانة بمصادر خارجية (المساعدة في األعمال)؛ خدمات إدارة
.الملفات المحوسبة
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Date of

30/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Zalmout Distribution Co.
lpc oapN ty
: PALISTINE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hisba Street - Nablus City

Goods/Services
Advertising, business management, business administration,
retail services, office functions, administrative processing of
purchase orders services, administrative processing of
purchase orders, commercial information and advice for
consumers, commercial administration of the licensing of the
goods and services of others, commercial or industrial
management assistance, presentation of goods on
communication media, for retail purposes, price comparison
services, compilation of information into computer databases,
commercial information and advice for consumers [consumer
advice shop], cost price analysis, demonstration of goods,
direct mail advertising, distribution of samples, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes, importexport agency, invoicing, commercial administration of the
licensing of the goods and services of others, marketing,
modelling for advertising or sales promotion, organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes, outdoor
advertising, presentation of goods on communication media, for
retail purposes, price comparison services, administrative
processing of purchase orders, procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses],
administrative processing of purchase orders, presentation of
goods on communication media, for retail purposes, sales
promotion for others, distribution of samples, shop window
dressing, retail services for foodstuff and catering

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الزلموط للتوزيع
فلسطين
شركة اجنبية

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

 نابلس-شارع الحسبه

 بناية رقم11121 - 215045 ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد هليل عمان،  حي الصالحين، 4

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172458
Class
35

30/01/2020

35

الصنف

166804

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األ عمال وخدمات البيع بالتجزئة وتفعيل النشاط
المكتبي؛ خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة
 اإلدارة التجارية، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين،اإلدارية لطلبات الشراء
لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين المس اعدة في إدارة األعمال التجارية أو
، خدمات مقارنة، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة،الصناعية
 تقديم المعلومات التجارية والنصح، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر،األسعار
 اإلعالن، عرض السلع، تحليل أسعار التكلفة،]للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين
 وكاالت االستيراد، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، توزيع العينات،بالبريد المباشر
، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، تحرير الفواتير،والتصدير
 تنظيم المعارض، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات،التسويق
 عرض السلع على وسائل، الدعاية واإلعالن الخارجي،التجارية لغايات تجارية أو إعالنية
 المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء، خدمات مقارنة األسعار،االتصال لغايات بيعها بالتجزئة
 المعالجة اإلدارية لطلبات،]خدمات الشراء لآلخرين [شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى
 ترويج المبيعات، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة،الش راء
 تزيين واجهات المحالت التجارية؛ وخدمات البيع بالتجزئية، ىتوزيع العينات،][لآلخرين
.للمواد الغذائية والتمونية
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.سناب انك
امريكا
شركة اجنبية

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

eaaN tpac lppA:
Snap Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North Santa
Monica, California 90405 USA

 كاليفورنيا، دونالد دوغالس لوب نورث سانتا مونيكا6666
 الواليات المتحدة االميركية25850

Applicant for
Correspondence

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172718
Class
35

Goods/Services
Advertising, marketing, and promotion services; Promoting the
goods/services of others via the internet and communication
networks; Market research and information services;
Advertising and information distribution services, namely,
providing classified advertising space via the internet; Online
service for connecting social network users with businesses;
Facilitating the exchange and sale of services and products of
third parties via the internet and communication networks;
Online retail store services featuring a wide variety of
goods/services; Online retail store services featuring computer
hardware, peripherals, and digital media, namely, pre-recorded
music, videos, photographs, images, and audiovisual content;
Providing an internet website portal featuring links to the online
retail websites of others; Vending machine services; Rental of
vending machines; Managing and tracking all types of payment
cards, and other forms of payment transactions for business
purposes; Electronic processing of orders for others.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88555166
Claim Date: 31/07/2019

35

الصنف

166614

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات اآلخرين عبر اإلنترنت وشبكات/  والترويج؛ الترويج لسلع، التسويق،خدمات اإلعالن
 تحديدا،االتصال؛ خدمات أبحاث السوق والمعلومات؛ خدمات اإلعالن وتوزيع المعلومات
توفير مساحات إعالنية مصنفة عبر اإلن ترنت؛ خدمات عبر اإلنترنت لربط مستخدمي الشبكات
االجتماعية باألعمال التجارية؛ تسهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات األطراف الثالثة عبر
اإلنترنت وشبكات االتصال؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت التي تتميز بمجموعة
 الخدمات؛ خدمات متاجر البيع ب التجزئة على اإلنترنت التي تتميز بأجهزة/ واسعة من السلع
 مقاطع، تحديات الموسيقى المسجلة مسبقا، والوسائط الرقمية، األجهزة الطرفية،الكمبيوتر
 الصور والمحتوى السمعي البصري؛ توفير بوابة موقع على، الصور الفوتوغرافية،الفيديو
شبكة اإلنترنت تحتوي على روابط لمواقع البيع بالتجزئة على اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات آلة
 وغيرها من أشكال،البيع؛ استئجار آالت البيع؛ إدارة وتتبع جميع أنواع بطاقات الدفع
.معامالت الدفع ألغراض تجارية؛ المعالجة اإللكترونية لطلبات اآلخرين

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
44000177 :رقم االدعاء
6512/56/81 :تاريخ االدعاء
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Date of

16/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SMA Solar Technology AG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal Germany

Goods/Services
Direct marketing; direct retail sale and wholesale of goods and
services in connection with the energy sector; operating of an
online shop; mediation and conclusion of commercial
transactions; collection of commercial information; sales
promotion for others; arranging of contractual services with
third parties; advisory services relating to the execution of trade
agreements; procurement of contracts for others regarding the
sale and purchase of goods and services; advertisement for
others on the internet; demonstration of goods; presentation of
goods and services; sales promotion, advertising and marketing
services via online websites; online advertising on a computer
network; advisory services relating to commercial transactions;
provision of online business and commercial information;
compilation and provision of trade and business price and
statistical information; electronic commerce services, namely,
providing information about products via telecommunication
networks for advertising and sales purposes; online advertising
for goods and services; online ordering services; online
advertising on a computer network; online retail sale services;
dissemination of advertising via online communications
networks; promotion, advertising and marketing of online
websites; provision of an on-line marketplace for buyers and
sellers of goods and services; auctioneering provided on the
internet; conducting virtual trade show exhibitions online for
commercial or advertising purposes; all aforementioned
services relating to the energy sector.
The registration of this trademark should be in green, white and
blue colors according to the print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

اس ام ايه سوالر تكنولوجي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، نيستيتال88677 ،1 سونينالي

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172715
Class
35

16/02/2020

35

الصنف

166610

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التسويق المباشر؛ خدمات البيع المباشر بالتجزئة والبيع بالجملة للسلع والخدمات
فيما يتعلق بقطاع الطاقة؛ خدمات تشغيل متاجر عبر االنترنت؛ خدمات الوساطة وإبرام
المعامالت التجارية؛ خدمات جمع المعلومات التجارية؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛
ترتيب الخدمات التعاقدية مع أطراف أخرى؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتنفيذ االتفاقيات
التجارية؛ خدمات شراء عق ود لآلخرين فيما يتعلق ببيع وشراء السلع والخدمات؛ حدمات
اإلعالن لآلخرين على شبكة اإلنترنت؛ خدمات عرض البضائع؛ خدمات عرض السلع
والخدمات؛ خدمات الترويج للمبيعات وخدمات اإلعالن والتسويق عبر المواقع اإللكترونية؛
خدمات اإلعالن اإللكتروني على شبكات الحاسوب؛ الخدم ات االستشارية المتعلقة بالمعامالت
التجارية؛ توفير المعلومات التجارية واألعمال التجارية عبر اإلنترنت؛ خدمات تجميع وتوفير
معلومات األسعار واألحصاءات للتجارة والشركات التجارية؛ خدمات التجارة االلكترونية
 توفير المعلومات عن المنتجات عبر شبكات االتصاالت العالمية لغايات اإلعالنات:وتحديدا
والمبيعات؛ خدمات اإلعالن عبر اإلنترنت للسلع والخدمات؛ خدمات الطلب على اإلنترنت؛
خدمات اإلعالن اإللكتروني علي شبكات الحاسوب؛ خدمات البيع بالتجزئة على االنترنت؛
توزيع اإلعالنات عبر شبكات المجتمعات اإللكترونية؛ خدمات الترويج وخدمات اإلعالن
والتسويق للمواقع عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير األسواق إلكترونيا ً عبر اإلنترنت لمشتري
وبائعي السلع والخدمات؛ خدمات المزاد العلني المقدم على اإلنترنت؛ خدمات إقامة معارض
تجارية افتراضية عبر اإلنترنت ألغراض تجارية أو إعالنية؛ جميع الخدمات المذكورة أعاله
.متعلقة بقطاع الطاقة

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان واألخضر واألبيض واألزرق وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
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Date of

18/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
NAOS
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 355 Rue Pierre-Simon Laplace 13290 AIXEN- PROVENCE France

Goods/Services
Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; developing and conducting of volunteering projects
for charitable associations, namely, business management and
administration of volunteering projects for charitable
associations; personal and social services provided by third
parties to satisfy the needs of individuals, namely, home-based
assistance and support for the completion of administrative
formalities, assistance services for return home after
hospitalization, namely, assistance services for the completion
of administrative formalities, home-based assistance services
for the elderly, disabled and/or invalids for the completion of
administrative formalities
The applicant undertakes to use this trademark only in
combination with his trademarks registered in Jordan under
numbers 46872, 154897 and 52849

: تاريخ ايداع الطلب

ناوس
فرنسا
شركة اجنبية

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

، بروفنس- إن- إيكس18625  سيمون البالس-  رو بيير800
فرنسا
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172713
Class
35

18/02/2020

35

الصنف

166618

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تنظيم المعار ض للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ تطوير وإجراء مشاريع تطوعية
 إدارة األعمال وإدارة المشاريع التطوعية للجمعيات الخيرية؛: تحديدا،للجمعيات الخيرية
: تحديدا،الخدمات الشخصية واالجتماعية التي تقدمها أطراف ثالثة لتلبية احتياجات األفراد
المساعدة والدعم من المنزل ال ستكمال اإلجراءات اإلدارية وخدمات المساعدة للعودة إلى
 خدمات المساعدة الستكمال اإلجراءات اإلدارية: تحديدا،المنزل بعد العالج في المستشفى
 أو المرضى الستكمال/ أو المعاقين و/الشكلية وخدمات المساعدة المنزلية للمسنين و
اإلجراءات اإلدارية الشكلية

إن مقدم الطلب يتعهد باستعمال هذه العالمة فقط بالتآلف مع العالمات التجارية ذوات األرقام
 المسجلة باسمه في األردن06482  و108426  و87466
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Date of

20/02/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

HYUNDAI MOTOR
COMPANY

lpc oapN ty
: 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
172550
Class
35

Goods/Services
Organisation of exhibitions for commercial, promotional and
publicity purposes; organisation of events for commercial,
promotional and publicity purposes; demonstration of goods for
advertising purposes; corporate advertising and promotion
services; providing business and marketing information;
publicity services; advertising services; sales promotion
services; sales demonstration for others; business management
of sports people; marketing services; sales arranging of used
automobiles for others; sales arranging of parts and
accessories of automobiles for others; sales arranging of
automobiles for others; wholesale store services featuring used
automobiles; wholesale store services featuring parts and
accessories of automobiles; wholesale store services featuring
automobiles; retail store services featuring used automobiles;
retail store services featuring parts and accessories of
automobiles; retail store services featuring automobiles; sales
agency services featuring automobiles; sales agency services
featuring parts and accessories of automobiles; commercial
information agency services; arranging of car exhibitions for
promotional purposes; providing information about products
via telecommunication networks for advertising and sales
purposes.
Priority claim: Claim Country: KR
Claim No.: 40-2019-0189947
Claim Date: 06/12/2019

20/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

هيونداي موتور كومباني

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 جمهورية، سيؤول، سيوتشو – جو، هيوليونج – رو،16
كوريا
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
166005

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم الفعاليات لألغراض التجارية،تنظيم معارض لألغراض التجارية والترويجية والدعائية
، خدمات اإلعالن والترويج للشركات، عرض السلع ألغراض االعالن،والترويجية والدعائية
 خدمات ترويج، خدمات إعالن، خدمات دعاية،توفير معلومات فيما يتعلق باألعمال والتسويق
، إدارة األعمال التجارية للشخصيات الرياضية، عرض المبيعات لصالح اآلخرين،مبيعات
 تنظيم مبيعات أجزاء، تنظيم مبيعات السيارات المستعملة لصالح اآلخرين،خدمات التسويق
 خدمات متاجر، تنظيم مبيعات السيارات لصالح اآلخرين،وملحقات السيارات لصالح اآلخرين
 خدمات متاجر البيع بالجملة التي تعرض أجزاء،البيع بالجملة التي تعرض سيارات مستعملة
 خدمات متاجر، خدمات متاجر البيع بالجملة التي تعرض سيارات،وملحقات خاصة بالسيارات
 خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض،البيع بالتجزئ ة التي تعرض سيارات مستعملة
 خدمات، خدمات متاجر بيع بالتجزئة تعرض سيارات،أجزاء وملحقات خاصة بالسيارات
 خدمات وكاالت مبيعات تعرض أجزاء وملحقات خاصة،وكاالت مبيعات تعرض سيارات
، تنظيم معارض السيارات لألغراض الترويجية، خدمات وكاالت معلومات تجارية،بالسيارات
توفير معلومات حول المنتجات من خالل شبكات االتصاالت الهاتفية ألغراض اإلعالن
.والمبيعات

KR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5142286-6512-85 :رقم االدعاء
6512/16/57 :تاريخ االدعاء
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Date of

24/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SMA Solar Technology AG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal Germany

Goods/Services
Direct marketing; direct retail sale and wholesale of goods and
services in connection with the energy sector; operating of an
online shop; mediation and conclusion of commercial
transactions; collection of commercial information; sales
promotion for others; arranging of contractual services with
third parties; advisory services relating to the execution of trade
agreements; procurement of contracts for others regarding the
sale and purchase of goods and services; advertisement for
others on the internet; demonstration of goods; presentation of
goods and services; sales promotion, advertising and marketing
services via online websites; online advertising on a computer
network; advisory services relating to commercial transactions;
provision of online business and commercial information;
compilation and provision of trade and business price and
statistical information; electronic commerce services, namely,
providing information about products via telecommunication
networks for advertising and sales purposes; online advertising
for goods and services; online ordering services; online
advertising on a computer network; online retail sale services;
dissemination of advertising via online communications
networks; promotion, advertising and marketing of online
websites; provision of an on-line marketplace for buyers and
sellers of goods and services; auctioneering provided on the
internet; conducting virtual trade show exhibitions online for
commercial or advertising purposes; all aforementioned
services relating to the energy sector.

: تاريخ ايداع الطلب

اس ام ايه سوالر تكنولوجي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، نيستيتال88677 ،1 سونينالي

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172566
Class
35

24/02/2020

35

الصنف

166077

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التسويق المباشر؛ خدمات البيع المباشر بالتجزئة والبيع بالجملة للسلع والخدمات
فيما يتعلق بقطاع الطاقة؛ خدمات تشغيل متاجر عبر االنترنت؛ خدمات الوساطة وإبرام
المعامالت التجارية؛ خدمات جمع المعلومات التجارية؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛
ترتيب الخدمات التعاقدية مع أطراف أخرى؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتنفيذ االتفاقيات
التجارية؛ خدمات شراء عقود لآلخرين فيما يتعلق ببيع وشراء السلع والخدمات؛ حدمات
اإلعالن لآلخرين على شبكة اإلنترنت؛ خدمات عرض البضائع؛ خدمات عرض السلع
والخدمات؛ خدمات الترويج للمبيعات وخدمات اإلعالن والتسويق عبر المواقع اإللكترونية؛
خدمات اإلعالن اإللكتروني على شبكات الحاسوب؛ الخدمات االستشارية ال متعلقة بالمعامالت
التجارية؛ توفير المعلومات التجارية واألعمال التجارية عبر اإلنترنت؛ خدمات تجميع وتوفير
معلومات األسعار واألحصاءات للتجارة والشركات التجارية؛ خدمات التجارة االلكترونية
 توفير المعلومات عن المنتجات عبر شبكات االتصاالت العالمية لغايات اإلعالنات:وتحديدا
والمبيعات؛ خدمات اإلعالن عبر اإلنترنت للسلع والخدمات؛ خدمات الطلب على اإلنترنت؛
خدمات اإلعالن اإللكتروني علي شبكات الحاسوب؛ خدمات البيع بالتجزئة على االنترنت؛
توزيع اإلعالنات عبر شبكات المجتمعات اإللكترونية؛ خدمات الترويج وخدمات اإلعالن
والتسويق للمواقع عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير األسواق إلكترونيا ً عبر اإلنترنت لمشتري
وبائعي السلع والخدمات؛ خدمات المزاد العلني المقدم على اإلنترنت؛ خدمات إقامة معارض
تجارية افتراضية عبر اإلنترنت ألغراض تجارية أو إعالنية؛ جميع الخدمات المذكورة أعاله
.متعلقة بقطاع الطاقة

312

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

اسم طالب التسجيل:

سايك -جي ام -وولينج اوتوموبيل كو ،.ال تي دي.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

SAIC-GM-WULING
AUTOMOBILE CO., LTD.

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واإلعالن؛ الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون؛ عرض كافة انواع البضائع على وسائط
االتصاالت ألغراض البيع بالتجزئة؛ لصق االعالنات؛ التخطيط للدعاية واالعالن؛ التحريات
عن األعمال؛ دراسات التسويق؛ تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ توفير
معلومات األعمال عبر المواقع االلكترونية(موقع ويب)؛ عرض شراء او المنقاصات؛ وكاالت
االستيراد والتصدير لكافة انواع البضائع؛ تسويق؛ خدمات التسويق عبر الهاتف؛ توفير سوق
على اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ استشارات إدارة شؤون الموظفين؛ خدمات
نقل االعمال؛ خدمات النسخ الصور؛ محاسبة؛ تدقيق األعمال ؛ بحث الكفاالت؛ تأجير آالت
البيع؛ خدمات التجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية واللوازم الطبية ؛
خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستلزمات الطبية؛ ,

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.18, Hexi Road, Liunan District,
Liuzhou, Guangxi, China

نمبر ، 14 .هيكسي رود ،ليونان ديستريكت ،ليوزهاو،
جوانجكسي ،الصين
قمصية للملكية الفكريةص.ب 604 11418 - 186560
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
166761

27/04/2020

Date of

35

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172671
Class
35

Goods/Services
Publicity; Television advertising; Presentation of all goods on
;communication media, for retail purposes; Bill-posting
;Advertising planning; Business inquiries; Marketing studies
Organization of trade fairs for commercial or advertising
;purposes; Providing business information via a web site
Tender offer; Import-export agencies; Marketing; Telemarketing
services; Provision of an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services; Personnel management
;consultancy; Relocation services for businesses
;Photocopying services; Accounting; Business auditing
Sponsorship search; Rental of vending machines; Retail
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and medical supplies.; Retail or wholesale services
for medical supplies; ,

313

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مستودع خمان لالدويه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م
عمان  /ش قبة الصخرة  ،ص.ب11121 ,211402:

عنوان التبليغ

ص.ب  11121 - 211402عمان  /ش قبة الصخرة

رقم العالمة التجارية

166805

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة االدويه ( مستودع ادويه )

21/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

KHAMAN DRUG STORE
CO
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN / QUBAT AL SAKHRA STR ,
P.O.Box: 911859, 11191

35

Applicant for
P.O.Box 911859 -11191 AMMAN / QUBAT
Correspondence
AL SAKHRA STR
Trademark
172350
Class
35

Goods/Services
DRUG TRADING
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Date of

05/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
INVESTBANK
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Bldg#43,Abul Hamid sharaf
street,shmeisani,Amman,Jordan,
Applicant for
P.O.Box: 142025, 11814 - city/street 258
Correspondence
king Abdallah II Amman- Jordan
Trademark
172661
Class
35

Goods/Services
advertising services, business management, administrative,
planning and supervision services; consulting services for
merger and acquisition business, barter services, providing
financial, commercial and consulting information services,
administrative assistance services (commercial and industrial),
business Operations services for others appraisals (Business-),
management information systems services, marketing of
banking services, auditing services, electronic database
management services, compilation and systemization of
information into computer databases; cards program
management,providing information services and advice related
on all the above mentioned services.
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (pay) separately from the mark

05/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

البنك االستشاري
االردن
مساهمة عامة

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

،الشميساني،شارع الملك عبد الحميد شرف، 88 العمارة رقم
، االردن-عمان
 شارع604 الشارع/ المدينة- 11418 ,186560:ب.ص
 االردن-الملك عبدهللا الثاني عمان
35
الصنف
166771

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات ادارية وتخطيط واشراف؛ خدمات استشارة اندماج, ادارة االعمال,خدمات االعالن
, توفير المعلومات المالية والتجارية واالستشارية, خدمات المقايضة,واستمالك االعمال
 تقييم, خدمات العمليات التجارية لالخرين,)خدمات المساعدة االدارية (التجارية والصناعية
 خدمات تدقيق, التسويق للخدمات البنكية, خدمات نظم المعلومات االدارية,االعمال
 تجميع وتنظيم المعلومات إلى قواعد, خدمات ادارة قاعدة البيانات االلكترونية,الحسابات
بيانات الحاسوب؛ ادارة برامج البطاقات؛ خدمات تقديم المعلومات والنصائح المتعلقة بكل
.الخدمات المذكورة اعاله

) بمعزل عنPAY ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

باسم رائد محمد عبدهللا

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

basem raed mohammad
abdallah
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/AL moqableen al huriya str ,
P.O.Box: 420, 11520

عمان/ش الحرية  /المقابلين  ،ص.ب11065 ,865:

ص.ب  11065 - 865المدينة/الشارع
التل /اشارات العساف
166706

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة زينة السيارات ولوازمها

07/07/2020

Date of

عمان/ش وصفي
الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 420 -11520 city/street
Correspondence
amman/wasfi al tal str
Trademark
172652
Class
35

Goods/Services
Car accessories trading
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Date of

29/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
JT International S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف1656 ، رو كازم رادجافي،4

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172604
Class
35

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

29/07/2020

35

الصنف

166758

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

JTI
Goods/Services
Advertising, including advertising on a computer network;
marketing and promotional services; wholesale and retail sale
of tobacco; tobacco products; tobacco substitutes not for
medical purposes; electronic cigarettes and smokers’ articles;
business management; import-export agencies; sales
promotion for others; office functions, including recruitment
and personnel services; consultancy and information in relation
to the aforesaid services

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن بما يتض ّم ن اإلعالنات على شبكة الحاسوب؛ خدمات التسويق
والترويج؛ خدمات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة للتبغ؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ لغايات غير
طبية؛ السجائر اإللكترونية ومواد المدخنين؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات وكاالت االستيراد
والتصدير؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات الوظائف المكتبية بما يتض ّمن خدمات
.التوظيف والموظفين؛ خدمات تقديم االستشارات والمعلومات فيما يتعلق بالخدمات المذكورة
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Date of

04/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Price Costco International,
Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 999 Lake Drive, Issaquah, Washington
U.S.A. 98027
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172375
Class
35

Goods/Services
Retail and wholesale services and online retail and wholesale
sales services in the fields of fresh meats, fruits, vegetables,
and pre-prepared foods, coffee, tea, dry packaged foods, dairy
products, baked goods, confectionery, alcoholic and nonalcoholic beverages, tobacco products, clothing and footwear,
toys, sporting goods, kitchen utensils and equipment,
household linens, artificial plants and trees, glassware,
porcelain and earthenware, household paper products, laundry
preparations, soaps and cleaning products, cosmetics, personal
care products, pharmaceutical preparations, vitamins,
nutritional supplements, gardening products and equipment,
pet food and pet care products, power and hand tools,
automotive goods and gasoline, household and outdoor
furniture, office furniture and equipment, computers and
computer peripherals, computer software and hardware, small
and major appliances, compact discs and DVDs, consumer
electronics, all purpose batteries, luggage, jewelry, watches,
entertainment tickets, holiday ornaments and decorations;
Dissemination of advertising matter via printed publications,
product displays, and on-line electronic communications, or
other media; Distribution of samples; Import and export
services; Advisory services relating to import and export
services; Ordering and sales services for prescription
pharmaceutical preparations via online electronic
communications or other media; Photocopying services.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (WHOLESALE) if used
separately from the Mark

04/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،برايس كوستكو انترناشيونال

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 واشنطن الواليات المتحدة، ايساكواه، ليك درايف222
24566 االمريكية
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
166860

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة والجملة وخدمات البيع بالتجزئة والجملة عبر االنترنت فيما يتعلق
باللحوم الطازجة والفواكه والخضروات والطعام المعد مسبقا والقهوة والشاي والطعام
المجفف المعلب ومنتجات األلبان والبضائع المخبوزة والحلويات والمشروبات الكحولية وغير
الكحولية ومنتجات التبغ والمالبس واألحذية واأللعاب والبضائع الرياضية وعدة المطبخ
ومعداته والمفارش المنزلية والنباتات واألشجار الصناعية واألواني الزجاجية والبورسالن
والفخارية والمنتجات الورقية لالستعمال المنزلي ومستحضرات الغسيل والصابون ومنتجات
التنظيف ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ومستحضرات صيدالنية
وفيتامينات ومكمالت غذائية ومعدات وأدوات البستنه وأطعمة الحيوانات األليفة ومنتجات
رعاية الحيوانات األليفة واألدوات التي تعمل بالطاقة واألدوات اليدوية والبضائع المتعلقة
بالمركبات والبنزين واألثاث الداخلي والخارجي وأثاث ومعدات المكتب والحواسيب
والحواسيب الطرفية وبرامج وبرمجيات وقطع الحواسيب والمعدات الصغيرة والكبيرة
واألقراص المضغوطة والقرص البصري الرقمي واإللكترونيات االستهالكية والبطاريات لكافة
 نشر،االستخدامات واالمتعة والمجوهرات والساعات وتذاكر الترفيه وزينة وترتيبات االعياد
اإلعالنات عن طريق المنشورات المطبوعة ومعارض المنتجات واالتصاالت االلكترونية عبر
 خدمات، خدمات االستيراد والتصدير، توزيع العينات،اإلنترنت أو غيرها من الوسائط
 خدمات الطلب وخدمات البيع للوصفات الطبية،استشارية متعلقة باالستيراد والتصدير
للمستحضرات الصيدالني ة عن طريق االتصاالت اإللكترونية عبر اإلنترنت أو وسائط االعالم
. خدمات نسخ الصور،االخرى

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.() إذا وردت بمعزل عن العالمةWHOLESALE (
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تاريخ ايداع الطلب :

04/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة ذوق العصر لالستشارات التسويقية

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان -شارع عبدهللا غوشة ،
ص.ب11140 ,401888:
ص.ب  11140 - 401888المدينة/الشارع عمان  -شارع
عبدهللا غوشة
35
الصنف
166027

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الدعاية واالعالن ,ادارة وتوجيه االعمال ,االنشطة المكتبية

04/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

MODE FOR MARKTING
&PR
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman-Abdallah Ghosheh st,
P.O.Box: 851334, 11185
Applicant for
P.O.Box 851334 -11185 city/street
Correspondence
Amman-Abdallah Ghosheh st
Trademark
172596
Class
35

Goods/Services
Advertising Business management and administrations , office
fuynctions
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/08/2020

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

ايهاب نعيم يوسف معايعه
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
11115

eaaN tpac lppA:
Ehab Naim Yousef Maaya
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/Al Shmesani,
P.O.Box: 926116, 11110

عمان/الشميساني  ،ص.ب,267117:

ص.ب  11115 - 267117المدينة/الشارع
عمان/الشميساني
الصنف
166828

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق,االستيراد والتصدير ,الدعاية واالعالن,تجارة مواد التجميل,تجارة االزهار ونباتات
الزينه
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال  855بمعزل عن العالمة

10/08/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 926116 -11110 city/street
Correspondence
Amman/Al Shmesani
Trademark
172494
Class
35

Goods/Services
marketing ,import and export ,advertising ,cosmetics trade,
flowers trade
The registration of this mark does not give owners the right to
use (400) separately from the mark
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

16/08/2020

16/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة بافوس للتسويق االلكتروني

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11461 ,468:ب. ص، 178/ش مكه/عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

178/ش مكه/ عمان11461 - 468 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Paphos Digital Marketing
Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman/Meca Str/164, P.O.Box: 823,
11821
Applicant for
P.O.Box 823 -11821
Correspondence
Str/164
Trademark
172428
Class

Amman/Meca
35

Goods/Services
Degital marketing for retaier, shop, restaurants, cafes and
services and marketing their products and services digital
marketing of foregein companies and marketing their products
and services , provide marketing consultancy

35

الصنف

166864

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تسويق الكتروني للوكاالت التجاريه والمحالت التجاريه المطاعم وتسويق منتجاتها
 تقديم االستشارات, تسويق الشركات االجنبيه وتسويق منتجاتها وخدماتها,وخدماتها
التسويقية
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Date of

23/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

SHAANXI HEAVY-DUTY
AUTOMOBILE CO., LTD.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address JINGWEI INDUSTRIAL PARK, XI’AN
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE, XI’AN 710200,
SHAANXI, P. R. CHINA
Applicant for
Darras & Hijazi Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
Trademark
172648
Class
35

Goods/Services
advertising / publicity; consultancy regarding advertising
communication strategies; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; importexport agency services; sales promotion for others; business
management assistance; administrative services for the
relocation of businesses; compilation of information into
computer databases.

23/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ال تي دي., ديوتي اوتومبيل كو- شانكسي هيفي

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 اكسيان ايكنوميك آند تكنولوجيكال,جيانغوي اندستيلاير بارك
. الصين, شانكسي,615655  اكسيان,ديفولبمينت زون
11125 - 260051 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
8 مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن-عمان
35

الصنف

166784

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية والدعاية ؛ االستشارات المتعلقة باستراتيجيات االتصاالت اإلعالنية ؛ اإلدارة
التجارية لترخ يص سلع وخدمات اآلخرين ؛ خدمات تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو
اإلعالنية ؛ خدمات وكالة االستيراد والتصدير ؛ ترويج المبيعات لآلخرين ؛ مساعدة في
إدارة األعمال ؛ الخدمات اإلدارية لنقل األعمال ؛ خدمات تجميع المعلومات في قواعد بيانات
الكمبيوتر
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Nabat Llzera'a w AlTejara
lpc oapN ty
: 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
172403
Class
35

Goods/Services
advertising; business management; business administration;
office functions, advertising, publicity ( Agricultural pesticide
products ) , rental of advertising space (Agricultural pesticide
products) , bill-posting, outdoor advertising (Agricultural
pesticide products) , 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.

26/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نبات للزراعه والتجاره
االردن
م.م.ذ

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

،  عمان، 666  شارع المدينة المنورة، مركز عمون
11140 ,401450:ب.ص

35

 الطابق-شارع مكة170 - عمان11208 - 8444 ب.ص
الثاني
الصنف
166858

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الدعاية واإلعالن،خدمات الدعاية واإلعالن و إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
لصق، تأجير المساحات اإلعالنية لمنتجات المبيدات الزراعيه، لمنتجات المبيدات الزراعيه
تقييم األعمال، تدقيق الحسابات،  اإلعالنات الخارجية لمنتجات المبيدات الزراعيه، اإلعالنات
تحليل اسعار التكلفة، توفير معلومات األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت، معلومات األعمال،
خدمات، توزيع العينات، مشر مواد الدعاية واإلعالن، تصميم مواد دعائية،  عرض السلع،
أبحاث السوق لمنتجات المبيدات، دراسات السوق، العروض لغايات الدعاية واإلعالن
اإلعالن، خدمات اعداد نماذج الدعاي ة واإلعالن او ترويج المبيعات، تسويق، الزراعيه
إتاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات، والدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب
عرض السلع على وسائل، تنظيم المعارض التجارية لغايت تجارية او دعائية، وبائعيها
خدمات الشراء لآلخرين ( شراء سلع والخدمات لألعمال، اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة
،  تأجير مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية واإلعالن،  العالقات العامة، )األخرى
تحديث،  الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون، )  ترويج المبيعات ( لآلخرين، اإلعالن بالراديو
.كتابة نصوص الدعاية واإلعالن، مواد الدعاية واإلعالن
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

26/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نبات للزراعه والتجاره
االردن
م.م.ذ
11140 ,401450:ب. ص، عمان

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

 الطابق الثاني- شارع مكة170 - عمان11208 - 8444 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:
Nabat Llzera'a w AlTejara
lpc oapN ty
: 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
172513
Class
35

Goods/Services
business management consultancy , business advice relating to
marketing , advisory services for business management ,
marketing ,advertising , online retail store services featuring
chemicals for use in agriculture , Business consultancy
services in the field of agriculture , Business consultancy
services in the field of agriculture , business inquiries ,
marketing, marketing studies/research and market analysis
, retail services for agricultural equipment , advisory services
relating to business analysis , consultancy regarding
advertising communications strategy , wholesale services for
chemicals for use in agriculture , retail services in relation to
chemicals for use in agriculture. ,
The registration of this mark does not give its owner the right to
use general and descriptive words, If it is received separately
from the mark

35

الصنف

166018

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات,  نصائح تجارية تتعلق بالتسويق, خدمات تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال
 خدمات متاجر البيع,  خدمات الدعاية واإلعالن,  التسويق,  النصائح إلدارة األعمال,تقديم
 خدمات,  اإلنترنت التي تعرض مواد كيميائية لالستخدام في الزراعة,بالتجزئة عبر
,  خدمات االستشارات التجارية في مجال الزراعة, االستشارات التجارية في مجال الزراعة
 خدمات البيع,  البحوث وتحليل السوق/  التسويق ودراسات التسويق, استفسار ات العمل
 استشارات,  الخدمات االستشارية المتعلقة بتحليل األعمال, بالتجزئة للمعدات الزراعية
 خدمات البيع بالجملة للمواد الكيميائية, بخصوص استراتيجية االتصاالت اإلعالنية
 خدم ات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية الستخدامها في, المستخدمة في الزراعة
, .الزراعة

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها الحق بإستعمال الكلمات العامة والوصفيه
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Sparta Empoloyment
consulting LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Abdulah alasbah street, P.O.Box:
921409, 11192
Applicant for
P.O.Box 921409 -11192 Amman/Abdulah
Correspondence
alasbah street
Trademark
172430
Class
35

Goods/Services
Employment agency services, personnel management
consultancy, advertising, advisory services for business
management, marketing, outsourced administrative
management for companies, business organization
consutancy on-line advertising on a computer network,
commercial administration of the licensing of the goods and
services of others, outsourcing services [business assistance]

35

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اسبرطة الستشارات التوظيف المحدودة المسؤولية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11126 ,261852:ب. ص، شارع عبدهللا االصبح/عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

شارع عبدهللا االصبح/ عمان11126 - 261852 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

166885

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تقديم االستشارات حول إدارة الموظفين خدمات الدعاية,خدمات وكاالت التوظيف
 التسويق اإلدارة اإلشرافية الخارجية, خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال,واإلعالن
 خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات, استشارات تنظيم األعمال,للشركات
 خدمات االستعانة, خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضانع والخدمات اآلخرين,الحاسوب
.)بمصادر خارجية (المساعدة في األعمال
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Date of

23/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Nour al-Hidaya for printing
supplies
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid-Al Hassan Industrial, P.O.Box: 139,
11831

Goods/Services
advertising; business management; business administration;
office functions, advertising, publicity, rental of advertising
space, bill-posting, outdoor advertising, 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.

: تاريخ ايداع الطلب

نور الهدايه لمستلزمات الطباعه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11481 ,182:ب. ص،  مدينة الحسن الصناعية-اربد

 الطابق- شارع مكة165 - عمان11208 - 8444 ب.ص
الثاني

Applicant for
Correspondence
Trademark

Fendi Ahmad Ali Al Fauri P.O.Box 4888 11953 Amman- 165 Mecca Street- Second
Floor
172396
Class
35

23/09/2020

35

الصنف

166827

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الدعاية واإلعالن،خدمات الدعاية واإلعالن و إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
تقييم، تدقيق الحسابات،  اإلعالنات الخارجية، لصق اإلعالنات، تأجير المساحات اإلعالنية،
تحليل اسعار، توفير معلومات األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت، معلومات األعمال، األعمال
توزيع العينات، مشر مواد الدعاية واإلعالن، تصميم مواد دعائية،  عرض السلع، التكلفة
خدمات، تسويق، أبحاث السوق، دراسات السوق، خدمات العروض لغايات الدعاية واإلعالن،
اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات، اعداد نماذج الدعاية واإلعالن او ترويج المبيعات
تنظيم المعارض، إتاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيها، 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

05/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AMTA for the manufacture
of electrical appliances
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Sahab - King Abdullah II
Industrial City, P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
Correspondence
Trademark

Fendi Ahmad Ali Al Fauri P.O.Box 4888 11953 Amman- 165 Mecca Street- Second
Floor
172432
Class
35

Goods/Services
advertising; business management; business administration;
office functions, advertising, publicity, rental of advertising
space, bill-posting, outdoor advertising, 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.

05/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

امتا لصناعة االدوات الكهربائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، عمان – سحاب – مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية
11208 ,8444:ب.ص
 الطابق الثاني- شارع مكة170 - عمان11208 - 8444 ب.ص

35

الصنف

166886

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الدعاية واإلعالن،خدمات الدعاية واإلعالن و إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
تقييم، تدقيق الحسابات،  اإلعالنات الخارجية، لصق اإلعالنات، تأجير المساحات اإلعالنية،
تحليل اسعار، توفير معلومات األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت، معلومات األعمال، األعمال
توزيع العينات، مشر مواد الدعاية واإلعالن، تصميم مواد دعائية،  عرض السلع، التكلفة
خدمات، تسويق، أبحاث السوق، دراسات السوق، خدمات العروض لغايات الدعاية واإلعالن،
اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات، اعداد نماذج الدعاية واإلعالن او ترويج المبيعات
تنظيم المعارض، إ تاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيها، 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،  تأج ير مواد الدعاية واإلعالن، نصوص الدعاية واإلعالن
تحديث مواد الدعاية واإلعالن،  الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون، ) المبيعات ( لآلخرين
.كتابة نصوص الدعاية واإلعالن،

327

تاريخ ايداع الطلب :

07/10/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد صالح عبد هللا الربابعه

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
فرد
عمان/تالع العلي  ،ص.ب11465 ,865:

عنوان التبليغ

ص.ب  11465 - 865عمان/تالع العلي

رقم العالمة التجارية

166884

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تجارة البن والمكسرات والعصائر والسجائر والمواد الغذائيه

اعالن الجريدة الرسمية

07/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

MOHAMMAD SALEH
ABDALLAH ALRABABAH
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address amman/tela al ali, P.O.Box: 420, 11820

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/tela al ali
Correspondence
Trademark
172448
Class
35

Goods/Services
Services for trading coffee, nuts, juices, and foodstuffs
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اعالن الجريدة الرسمية

26/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

Essam Bassam Salem
عصام بسام سالم الحداد
Alhadad
lpc oapN ty
: JORDAN
االردن
Applicant Type
FOUNDATION
مؤسسة
Applicant Career
Applicant Address Amman - Seventh Circle - Behind Jaber
عمان – الدوار السابع – خلف مجمع جبر – شارع المال محمد
Complex - Mulla Muhammad Street 11121 ,2656:ب. ص،  – الطابق االرضي08 – بناية
Building 54 - Ground Floor, P.O.Box: 9207,
11191
Applicant for
P.O.Box 9207 -11191 Amman meca street
 عمان شارع مكة11121 - 2656 ب.ص
Correspondence
Trademark
172414
Class
35
35
الصنف
166818

:اسم طالب التسجيل

Date of

26/10/2020

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
presentation of goods on communication media, for retail
purposes , marketing ,demonstration of goods , Retail and
wholesale services for foodstuffs, spirits, natural
juices, hot and cold drinks, and household items , Retail
services for foodstuffs of all kinds, alcoholic drinks, juices, hot
and cold drinks, household items, cleaning materials,
advertising, import, export and electronic marketing
.the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (mashrobi) separately from the mark

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات عرض,  التسويق,  لغايات البيع بالتجزئة،عرض البضائع عبر وسائل االتصال
 خدمات البيع بالتجزئة والجملة للمواد الغذائية والمشروبات الروحية والعصائر, البضائع
 خدمات البيع بالتجزئة للمواد, الطبيعية والمشروبات الساخنة والباردة واألدوات المنزلية
الغذائية بكافة أنواعها والمشروبات الروحية والعصائر والمشروبات الساخنة والباردة
واالدوات المنز لية ومواد التنظيف والدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير
والتسويق االلكتروني
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق بإستعمال ( مشروبي) بمعزل عن
العالمة

329

Date of

01/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

MIQDAD MOH'D SHAFIQ
QADAN
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - marka abu qasim al shabi street ,
P.O.Box: 340576, 11134
Applicant for
P.O.Box 340576 -11134 amman - marka
Correspondence
abu qasim al shabi street
Trademark
172526
Class
36

Goods/Services
Accmnodation bureau (apartments), apartment house
management, apartments (Renting of-}, apprasial (Real estate},brokerage, Capital investments, Collections (Organization of-),
collections (Organization of-) Credit card services ,Debit card
services, Debit collection agencies Estate management (Real-)
Evaluation (Financial-) (insurance, banking, real estate) Fund
investments, Investments (Capital-) Issuing of credit cards
,issue of tokens of value, Leasing of real estate, Mutual funds,
Real estate agencies, Real estate brokers, Real estate (Leasing
of-) Real estate management, Rent collection, Rental of offices
(Real estate

01/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مقداد محمد شفيق عبد قعدان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,885067:ب. ص،  ش ابو القاسم الشابي-  ماركا- عمان
11188
 ش ابو القاسم-  ماركا-  عمان11188 - 885067 ب.ص
الشابي
36
الصنف
166067

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، السمسره، تثمين العقارات،تأجير الشقق،إدارة العمارات، مكاتب العقارات والشقق السكنية
 خدمات،خدمات بطاقات االئتمان،تنظيم التحصيل، تحصيل االيجارات،استثمار رؤوس االموال،
 التقييم المالي(التامين واالعمال، وكاالت العقارات, وكاالت تحصيل الديون,بطاقات الدين
, اصدار بطاقات التامين, استثمار رؤوس االموال،المصرفية والعقارات) إستثمار االموال
 وكاالت, التمويل التبادلي,االدارة المالية،تأجير العقارات، اصدار س ندات ذات قيمة
 تاجير, تحصيل االيجارات، ادارة العقارات,إتاجير العقارات، سمسرة العقارات،العقارات
)المكاتب (العقارات
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تاريخ ايداع الطلب :

20/07/2020

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

مايوكارديا ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1555سـييرا بوينت باركواي ،بريسـبان ،كاليفورنيا ،28550
الواليات المتحدة األمريكية

20/07/2020

eaaN tpac lppA:
MyoKardia, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA
94005, USA

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك ) ص.ب
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 61 11114 - 6645شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
صقرة  ،عمان
172484
Class
36
36
الصنف
166848

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم التمويل والمنح البحثية للمؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث واألطباء لدعم
البحوث األساسية في مجال الطب.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Providing funding and research grants to researchers and
clinicians for supporting original research
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تاريخ ايداع الطلب :

20/07/2020

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

مايوكارديا ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1555سـييرا بوينت باركواي ،بريسـبان ،كاليفورنيا ،28550
الواليات المتحدة األمريكية

20/07/2020

eaaN tpac lppA:
MyoKardia, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA
94005, USA

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات (ترايمارك)ص.ب - 6645
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 61 11114شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
172510
Class
36
36
الصنف
166015

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم التمويل والمنح للبحوث والباحثين واألطباء لدعم البحوث األساسية في قطاع
الرعاية الصحية والطبية.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Providing funding and research grants to researchers and
clinicians for supporting original research in the field of
healthcare and medicine
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Date of

11/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

lppA eaaN tpac:

Jordan Investment TrustJordinvest
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address cirty/street:Amman Abed AL-Min'em Riad
st.., P.O.Box: 911447, 11191
Applicant for
P.O.Box 911447 -11191 cirty/street
Correspondence
:Amman-Abed AL-Min'em Riad.
Trademark
172436
Class
36

Goods/Services
Real estate affairs, property management and leasing of
property
Disclaimer: Registration of this mark does not give owners the
exclusive right to use common words separately from the mark

11/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الثقة لالستثمارات األردنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  شارع عبدالمنعم رياض- عمان:الشارع/المدينة
11121 ,211886:ب.ص
 شارع- عمان:الشارع/ المدينة11121 - 211886 ب.ص
عبدالمنعم رياض
36
الصنف
166887

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الشؤون العقارية وادارة العقارات وتأجير العقارات
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

05/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

Jordanian House for
Investment and Projects
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 19, 11821

البيت االردني لالستثمار والمشاريع

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11461 ,12:ب. ص، عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Applicant for
P.O.Box 99 -11821 Amman
Correspondence
Trademark
172408
Class
36

 عمان11461 - 22 ب.ص

عنوان التبليغ

Date of

05/10/2020

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
financial investment, arranging of financial investment,
brokerage of financial investment, fund investment consultancy,
real estate advisory services, management of real estate,
evaluation of real estate, financial evaluation of real estate
Disclaimer: the registration of this trade mark doesn't give the
owner the exclusive right to use invest house separately from
the mark

36

الصنف

166854

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 استشارات،  الوساطة في االستثمار المالي،  ترتيب االستثمار المالي، االستثمار الم الي
،  تقييم العقارات،  إدارة العقارات،  الخدمات االستشارية العقارية، االستثمار في الصناديق
التقييم المالي للعقار
invest (  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استعمال:التنازل
) بمعزل عن العالمةhouse
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Date of

27/04/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

SAIC-GM-WULING
AUTOMOBILE CO., LTD.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.18, Hexi Road, Liunan District,
Liuzhou, Guangxi, China
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172522
Class
37

Goods/Services
Repair information; Construction; Construction of commodity
houses; Quarrying services; Cleaning of buildings [interior];
Cleaning of buildings [exterior surface]; Burner maintenance
and repair; Office machines and equipment installation,
maintenance and repair; Motor vehicle maintenance and repair;
Vehicle greasing; Vehicle service stations [refuelling and
maintenance]; Vehicle cleaning; Vehicle breakdown repair
services; vehicle battery charging; Photographic apparatus
repair; Strong-room maintenance and repair; Rustproofing

27/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ال تي دي،.وولينج اوتوموبيل كو- جي ام- سايك

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

، ليوزهاو، ليونان ديستريكت، هيكسي رود، 14 .نمبر
 الصين،جوانجكسي

37

604 11418 - 186560 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
166066

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معلومات عن اإلصالح؛ االنشاء؛ انشاء منازل السلع؛ خدمات استخراج الحجارة؛ تنظيف
المباني من الداخل ؛ تنظيف السطوح الخارجية للمباني؛ إصالح وصيانة المواقد؛ تركيب
وصيانة واصالح اآلالت والمعدات المكتبية؛ صيانة وإصالح السيارات؛ تشحيم المركبات؛
محطات خدمة المركبات [التزود بالوقود والصيانة]؛ تنظيف المركبات؛ خدمات إصالح أعطال
المركبات؛ شحن بطارية المركبات؛ اصالح أجهزة التصوير الفوتوغرافي؛ صيانة وإصالح
الغرف المنيعة؛ مقاومة الصدأ
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Date of

23/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

SHAANXI HEAVY-DUTY
AUTOMOBILE CO., LTD.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address JINGWEI INDUSTRIAL PARK, XI’AN
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE, XI’AN 710200,
SHAANXI, P. R. CHINA
Applicant for
Darras & Hijazi Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
Trademark
172651
Class
37

Goods/Services
motor vehicle maintenance and repair; vehicle washing; vehicle
service stations [refuelling and maintenance]; vehicle polishing;
retreading of tyres / retreading of tires; vehicle greasing /
vehicle lubrication; rustproofing; construction; electric
appliance installation and repair.

23/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ال تي دي., ديوتي اوتومبيل كو- شانكسي هيفي

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 اكسيان ايكنوميك آند تكنولوجيكال,جيانغوي اندستيلاير بارك
. الصين, شانكسي,615655  اكسيان,ديفولبمينت زون
11125 - 260051 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
8 مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن-عمان
37

الصنف

166701

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
[التزود بالوقود
صيانة وإصالح السيارات ؛ غسل المركبات ؛ محطات خدمة المركبات
ّ
والصيانة] ؛ تل ميع المركبات ؛ إعادة تلبيس؛ اإلطارات بالمطاط ؛ تشحيم المركبات ؛ مقاومة
الصدأ؛ اإلنشاء ؛ تركيب وإصالح األجهزة الكهربائية
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Date of

18/12/2018

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Dazzle and Shine LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3597 E. Monarch Sky Lane, Suite F-240,
Meridian, Idaho 83646, United States of
America, P.O.Box: 910580, 11191

: تاريخ ايداع الطلب

دازل اند شاين ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

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

، ميريديان،685 -  مونارك سكاي الين جناح اف. إي8026
،  الواليات المتحدة االمريكية، 48787 ايداهو
11121 ,215045:ب.ص

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم11121 - 215045 ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 4
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172368
Class
38
38
الصنف
166874

Applicant for
Correspondence

Trademark

18/12/2018

Goods/Services
Telecommunications; video-on-demand transmission; Internet
protocol television (IPTV) transmission services; electronic
transmission of streamed and downloadable audio and video
files via computer and other communications networks;
electronic transmission of information and data; electronic
transmission and streaming of digital media content for others
via global and local computer networks; telecommunication
services, namely, transmission and streaming of voice, data,
images, films, television programs, audio and audiovisual
programs and other digital media content and information by
means of telecommunications networks, wireless
communication networks, and the internet; streaming of audio,
video and audiovisual material on the Internet, communications
networks and wireless telecommunications networks; streaming
of data; streaming of music, films, movies, TV shows and games
on the Internet; broadcasting services; audio and video
broadcasting services; broadcasting of cinematographic films
and audiovisual programs; subscription-based audio and video
broadcasting services over the Internet; broadcasting services
and provision of telecommunication access to films, television
programs, audio and audiovisual programs and other digital
media content and information, provided via a video-on-demand
service; Internet broadcasting services; Internet radio
broadcasting services; telecommunication services, namely,
transmission of webcasts; transmission of digital files;
transmission of digital content by computer networks, the
Internet, DSL, cable networks, digital download, digital
streaming, video-on-demand, near-video-on-demand, TV, freeto-air TV, pay-per-view TV, satellite, cable, telephone or mobile
telephone; electronic transmission of digital photo files among
Internet users; providing user access to search engines;
providing access to online directories, databases, websites,
blogs and reference materials; transmission of news; delivery of
messages
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 075617
Claim Date: 09/08/2018

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  خدمات البث لتلفزيون بروتوكول اإلنترنت، بث الفيديو تحت الطلب،االتصاالت عن بعد
البث اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية المتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب
 التدفق والبث اإللكتروني، البث اإللكتروني للمعلومات والبيانات،وشبكات االتصاالت األخرى
 خدمات االتصاالت،لمحتويات الوسائط الرقمية لآلخرين من خالل الشبكات العالمية والمحليّة
عن بعد وبالتحديد البث والتدفق اإللكتروني للملف ات الصوتية والمرئية والبيانات والصور
واألفالم وبرامج التلفزيون والبرامج السمعيّة والسمعبصريّة وغيرها من معلومات الوسائط
الرقميّة ومحتوياتها من خالل شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكيّة وشبكة
 تدفق المواد السمعية والسمعبصرية والفيديو على شبكة اإلنترنت وشبكات،اإلنترنت
 تدفّق الموسيقى واألفالم، تدفق البيانات،االتصاالت وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكيّة
 تدفّق الموسيقى واألفالم، خدمات البث،وعروض التلفزيون واأللعاب على شبكة اإلنترنت
 خدمات بث الملفّات السمعيّة، خدمات البث،وعروض التلفزيون واأللعاب على شبكة اإلنترنت
 خدمات بث الملفّات السمعيّة، تدفق األفالم السينماتوغرافية والبرامج السمعبصريّة،والفيديو
 خدمات البث وتوفير وصول،والفيديو على شبكة اإلنترنت قائمة على خدمات االشتراك
خدمات االتصاالت عن بعد على األفالم وبرامج التلفزيون والبرامج السمعيّة والسمعبصريّة
،وغيرها من معلومات الوسائط الرقميّة ومحتوياتها من خالل خدمات الفيديو تحت الطلب
 خدمات، خدمات البث اإلذاعي عبر شبكة اإلنترنت،خدمات البث عبر شبكة اإلنترنت
 بث المحتويات الرقميّة، بث الملفّات الرقميّة،االتصاالت عن بعد وبالتحديد نقل البث الشبكي
عبر شبكات الحاسوب وشبكة اإلنترنت وخط المشترك الرقمي والشبكات الكبليّة والتنزيل
الرقمي والتدفق الرقمي ونظام الفيديو تحت الطلب ونظام الفيديو المتاح حسب الطلب
والتلفزيون وقنوات التلفزيون المفتوحة وقنوات التلفزيون بنظام الدفع مقابل المشاهدة والقمر
 البث اإللكتروني لملفات الصور الرقمية بين،الصناعي والكابل والهاتف والهاتف النقّال
 توفير الوصول إلى كتب، توفير وصول المستخدمين الى محركات البحث،مستخدمي اإلنترنت
الدليل على االنترنت وقواعد البيانات والمواقع االلكترونية والمدونات ومواد المراجع على
 البث اإللكت، تسلي م الرسائل عن طريق البث اإللكتروني، بث األخبار،االنترنت

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
560716 :رقم االدعاء
6514/54/52 :تاريخ االدعاء
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Date of

24/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SMA Solar Technology AG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal Germany

Goods/Services
Providing access to online computer databases; providing
access to information on the internet; telecommunication
services provided via internet platforms and portals; transfer of
information and data via online services and the internet;
provision of access to an electronic online network for
information retrieval; telecommunication services;
telecommunication services provided via internet platforms and
portals; providing telecommunications connections to a global
computer network; provision of communications facilities for
interchange of electronic data; transmission of information
online, all aforementioned services relating to the energy sector.

: تاريخ ايداع الطلب

اس ام ايه سوالر تكنولوجي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، نيستيتال88677 ،1 سونينالي

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172620
Class
38

24/02/2020

38

الصنف

166765

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات إتاحة إمكانية الولوج إلى قواعد بيانات الحاسوب عبر اإلنترنت؛ خدمات إتاحة إمكانية
الولوج إلى المعلومات على اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى الموفرة عبر برامج
ومداخل االنترنت؛ خدمات إرسال المعلومات والبيانات عبر الخدمات اإللكترونية واإلنترنت ؛
خدمات توفير الولوج إلى شبكات اإلنترنت اإللكترونية السترجاع المعلومات؛ خدمات
االتصاالت بعيدة المد ى؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى الموفرة عبر برامج ومداخل االنترنت؛
خدمات توفير تواصل االتصاالت بعيدة المدى مع شبكات الحاسوب العالمية؛ توفير مرافق
االتصاالت لتبادل البيانات االلكترونية؛ خدمات إرسال المعلومات إلكترونيا وجميع الخدمات
.سابقة الذكر تتعلق بقطاع الطاقة

338

Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL-Mubadalah
International for
telecommuication
services L.T.D
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman,Eighth cricle,M'uiz bin
abd-asalam st.complex no.(9),2 nd Floor,,
P.O.Box: 962596, 11196

Goods/Services
Telecommunication services

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة المبادلة الدولية لخدمات االتصاالت ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 شارع المعز بن عبد-الدوار الثامن- عمان: الشارع/المدينة
,276027:ب. ص،  الطابق الثاني- ) 2(  مجمع رقم-السالم
11127
- شارع المدينة المنورة- عمان11127 - 276027 ب.ص
156  مكتب1 ط-بوابة البركة

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 962596 -11196 city/street:
107Bawabet albarka complex (220)Almadeena street-Amman
172362
Class
38

29/06/2020

38

الصنف

166876

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات االتصاالت
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Date of

19/09/2018

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Al Ola Maritime Services
LLC.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AL-SHEMEISANI-AMMAN-prince shaker
bin zid, P.O.Box: 709, 11118
Applicant for
P.O.Box 709 -11118 amman um sumak Correspondence
amer bin malek
Trademark
172653
Class
39

Goods/Services
Air transport, aircraft rental, armored- car transport, barge
transport, boat rental, boat storage, boat transport, booking of
seats for travel, brokerage (freight-), brokerage (transport-), bus
transport, car rental, car transport, coach (Motor-) rental, coach
( railway-) rental, courier services [messages or merchandise],
delivery of goods, ferry- boat transport, freight brokerage [
forwarding (Am.)], freight forwarding, freight {shipping of good},
freighting, furniture (transporting-), goods (delivery of-), good
(storage of-), guarded transport of i valuables, hauling,
information (transportation-), lighterage services, marine
transport, backaging of goods, passenger transport, piloting,
pipeline (transport by-), porterage, railway , transport, refloating
of ships, refrigerator rental, removal services, rental of freezers,
rental of storage containers, rental of vechicle roof racks, rental
of warehouses, reservation (transport- ), reservation (travel-),
river transport, roof racks (rental of vehicle-), salvage of ships,
shipbrokerage, ships (refloating of-), stevedoring, storage,
storage containers (rental of-}, | storage information, storage of
goods, storage (physical-) of electronically- stored data or
document, streetcar transport, taxi transport, tours (arranging
of-}, tram transport, transport, transport and storage of trash,
transport and storage of waste, transport brokerage, transport
by pipeline, transport of travelers, transport reservation,
transportation information, transportation logistics, transporting
furniture, travel reservation, travelers ( transport of-),
truck (railway-) rental, unloading cargo, valuables (guarded
transport of-}, vechicle breakdown assistance {towing}, vehicle
rental, warehouses (rental of-), warehousing, wrapping of
goods. :

19/09/2018

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة العال للخدمات المالحية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  عمان،  ش االمير شاكر بن زيد-الشميساني/عمان
11114 ,652:ب.ص
ش عامر بن مالك- ام السماق-  عمان11114 - 652 ب.ص
39

الصنف

166708

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تاجير,النقل بالزورق البخاري, النقل بالعربات المصفحة, تأجير الطائرات,النقل الجوي
السمسرة في, حجز المقاعد السفرية, النقل بواسطة القوارب, تخزين القوارب,القوراب
 تأجير عربات, تأجير الحافالت, النقل بالسيارات, تأجير السيارات, السمسرة في النقل,الشحن
 النقل بواسطة, تسليم البضائع,) خدمات النقل( نقل الرسائلوالبضائع,السكك الحديدية
 عقود, الشحن بالسفن,دفع أجرة الشحن في ميناء الوصول, السمسر ة في الشحن,العبارات
 النقل المحروس, تخزين البضائع, تسليم البضائع, نقل اآلثاث,النقل البحري
 نقل, تسليم الطرود, تغليف السلع, النقل البحري, معلومات النقل, الجر والنقل,لألشياء الثمينة
 النقل,) العتالة (التحميل والتنزيل, النقل بواسطة خطوط األنابيب, ارشاد السفن,المسافرين
, تأجير المجمدات, تأجير الثالجات؛ خدمات االنتقال, إعادة تعويم السفن,بالسكك الحديدية
 الحجز, تأجير المستودعات, تأجير مناصب على سطوح المركبات,تأجير حاويات التخزين
, إنقاذ السفن, تأجير مناصب على سطوح المركبات, النقل النهري, الحجز للسفر,للنقل
 تأجير حاويات, التخزين, تحميل السفن وتفريغها, إعادة تعويم السفن,السمسرة في السفن
, حفظ الوثائق أو المعلومات المخزنة إلكترونيا, تخزين البضائع, معلومات التخزين,التخزين
 نقل وتخزين, النقل بالترام؛ النقل, تنظيم الرحالت,النقل بالترم؛ النقل بسيارات األجرة
 نقل, النقل بواسطة خطوط األنابيب, السمسرة في النقل, نقل وتخزين النفايات,النفايات
 نقل, نقل األثاث؛ الحجز للسفر, لوجستيات النقل, معلومات النقل, الحجز للنقل,الم سافرين
, النقل المحروس لألشياء الثمينة, تفريغ الحمولة, تأجير شاحنات السكك الحديدية,المسافرين
,تقديم المساعدة عند تعطل المركبات (جر المركبة)؛ تأجير المركبات؛ تأجير المستودعات
 تغليف البضائع,التخزين في المستودعات
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تاريخ ايداع الطلب :

10/10/2019

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

اكور
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Accor
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-lesMoulineaux, France

 46رو هينري فارمان 26185 ،ايسي-ليه-مولينيكس ،فرنسا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166756

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تنظيم الرحالت والسفر؛ األدالء واألدالء السياحين ؛ خدمات وكالة السياحة والسفر ،تحديدا
حجز اإلقامة والجوالت السياحية (باستثناء حجوزات الفنادق وأماكن اإلقامة؛ خدمات حجز
المقاعد للسياحة (تحديدا ً للرحالت) والرحالت التجارية الموجهة ورحالت زيارة المعالم
ورحالت التجول ورحالت السفر لزيارة المعالم واإلقامة السياحية باستثناء اإلقامة والنقل
والسفر؛ خدمات تنظيم مبيعات التذاكر السياحية (تحديداً فيما يتعلق بالرحالت ) والرحالت
التجارية الموجهة ورحالت زيارة المعالم ورحالت التجول ورحالت السفر لزيارة المعالم
واإلقامة السياحية باستثناء اإلقامة والنقل والسفر؛ نقل الركاب؛ خدمات النقل بالسيارات؛
خدمات النقل الجوي؛ النقل بالسكك الحديدية؛ خدمات النقل بواسطة القوارب؛ خدمات سائقي
السيارات؛ خدمات الرحالت المكوكية بال سيارات؛ خدمات تنظيم الجوالت السياحية؛ خدمات
النقل بمراكب التنزه؛ تنظيم الرحالت السياحية والنزهات؛ تأجير المركبات والسيارات
والطائرات والقوارب؛ حجز مقاعد السفر؛ تقديم المعلومات حول اإلقامة والسفر والسياحة
والمعلومات الجغرافية ،بما فيها الخرائط ومسارات السفر ؛ ترتيبات اإلقامة؛ خدمات المساعدة
عند تعطل المركبات (السحب)؛ خدمات اإلصالح (قطر).

10/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

39

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172602
Class
39

Trademark

Goods/Services
Travel arrangement; guides and tourist guides; tourism and
travel agency services, namely booking of stays and tours
(except hotel and boarding house reservations); booking of
seats for tourism (namely for excursions, guided tours,
sightseeing tours, cruises, sightseeing travel tours, tourist
stays except lodging), transport and travel; arranging of sales of
tickets for tourism (namely relating to excursions, guided tours,
sightseeing tours, cruises, sightseeing travel tours, tourist
stays except lodging), transport and travel; transport of
passengers; car transport; air transport; railway transport; boat
transport; chauffeur services; car shuttle services; arranging of
cruises; pleasure boat transport; arranging of tours and
;excursions; rental of vehicles and cars, airplanes and boats
booking of seats for travel; information on stays, travel, tourism
and geographical information, including maps and travel
itineraries; arranging of stays; vehicle breakdown assistance
(towing); repair services (towing).

341

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

اسم طالب التسجيل:

اف ار اتش اي هوتيلز اند ريزورتس اس.ايه ار.ال.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

FRHI Hotels & Resorts S.à
r.l.
lpc oapN ty
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg

 4- 15افينيو دي ال جاري ،ال 1715-لوكسمبورغ ،جراند
دوتشي اوف لوكسمبورغ
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166717

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات النقل؛ خدمات تعبئة وتخزين البضائع؛ خدمات تنظيم الرحالت والسفر؛ خدمات تشغيل
المكتب السياحي (باستثناء حجوزات الفنادق)؛ خدمات تشغيل وكاالت التنقل؛ خدمات ترتيب
رحالت السفر السياحية؛ الخدمات المتعلقة باستئجار القوارب وخدمات تنظيم رح الت التجو ل
وخدمات تشغيل المرافئ؛ خدمات سفن الرحالت البحرية؛ خدمات تشغيل وإدارة الرحالت
البحرية؛ خدمات وكاالت السفر وتحديدا ً :خدمات إجراء الحجز والحجوزات لرحالت السفر؛
خدمات النقل للمسافرين وخدمات حجز المقاعد للمسافرين وخدمات الحجز للسفر؛ خدمات
ترتيب الرحال ت والجوالت البحرية ؛ خدمات مرافقة ونقل المسافرين؛ خدمات تشغيل مرائب
وقوف السيارات وخدمات تأجير أماكن وقوف السيارات وتوفير مرافق وقوف السيارات
وخدمات تأجير السيارات؛ خدمات اإلقامة الخاصة وخدمات النوادي االجتماعية الخاصة
وتحديدا ً :تخزين المتعلقات الشخصية ونقل الركاب و  /أو البضائع عن طريق السيارات أو
الشاحنات وخدمات صف السيارات؛ خدمات تسليم الصحف وتسليم وشحن الطرود والوثائق؛
توفير قواعد بيانات الحاسوب القابل للبحث على االنترنت التي تقدم المعلومات المتعلقة
بالسفر؛ توفير موقع إلكتروني يوفر المعلومات حول السفر؛ خدمات توفير معلومات عن
السفر عن طريق اإلنترنت؛ توفير المعلومات في مجال السفر؛ توفير المعلومات واالستشارات
والنصائح المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة ،بما في ذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله
المقدمة إلكترونيا ً أو عبر اإلنترنت من خالل قاعدة بيانات الكمبيوتر أو عبر اإلنترنت.

27/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

39

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172616
Class
39

Trademark

Goods/Services
;Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement
;)operation of a tourist office (except for hotel reservation
operation of travel agencies; arranging of travel tours; services
relating to boat rental, arranging of cruises, operation of
marinas; cruise ship services; operation and management of
cruises; travel agency services, namely, making reservations
and bookings for cruises; transport of travelers, booking of
seats for travelers and travel reservation; arranging of cruises
and tours; escorting and transport of travelers; operation of
parking garages, parking place rental, providing parking
facilities, car rental; private residence and private social club
services, namely, storage of personal belongings,
transportation of passengers and/or goods by car or van and
valet parking services; delivery of newspapers, delivery and
shipment of parcels and documents; providing an online
;searchable computer database featuring information on travel
providing a website featuring information on travel; providing
information about travel, via the Internet; providing information
in the field of travel; information, advisory and consulting
services relating to all the aforesaid services; including all the
aforesaid services provided electronically or online from a
computer data base or via the Internet.
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Date of

28/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Regent Hospitality
Worldwide, Inc.
lpc oapN ty
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ugland House, P.O. Box 309, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
172491
Class
39

Goods/Services
Cruise ship services; transportation of passengers by ship;
travel arrangement services; transportation reservation
services.

28/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،ريجنت هوسبيتاليتي ورلدوايد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 كي واي، غراند كايمان،852  صندوق: ص ب،أوغالند هاوس
 جزر كايمان،1158-1
 عمان16582 - 11120 ب.اليافي للملكية الفكريةص
39

الصنف

166821

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تنظيم، نقل المسافرين بواسطة السفن،خدمات الرحالت السياحية بواسطة السفن
. خدمات الحجز للنقل،السفر

343

Date of

31/05/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

BRIDGESTONE
CORPORATION

lpc oapN ty
: 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
172548
Class
39

Goods/Services
Transport; tracking, locating and monitoring of vehicles;
providing of navigation and information services, namely
information relating to traffic, road conditions and traffic jams;
provision of information relating to travel; consultancy relating
to traffic, journeys and roadworks, namely monitoring traffic
and receiving alerts from vehicles; logistics and fleet
management in the field of tracking, locating and monitoring
vehicles; all the aforesaid services also provided via a
communications network or a mobile telephone or wireless
navigation system; rental of tires and vehicle parts; hire of tires
and vehicle parts; information, advice and consultancy provided
in relation to all the aforesaid services; advisory services
relating to the storage of tires.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The application 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
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-8  كايوباشي،1-1

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
166084

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير خدمات المالحة والمعلومات وتحديدا، تتبع المركبات وتحديد موقعها ومراقبتها،النقل
 توفير المعلومات،المعلومات المتعلقة بحركة المرور وظروف الطرق واالختناقات المرورية
 االستشارات المتعلقة بحركة المرور والرحالت وأعمال الطرق أي تحديدا،المتعلقة بالسفر
 إدارة االمدادات اللوجستية واسطول،مراقبة حركة المرور وتلقي التنبيهات من المركبات
 يتم تقديم جميع الخدمات،المركبات وذلك في مجال تتبع المركبات وتحديد موقعها ومراقبتها
 تأجير اإلطارات،المذكورة أيضا عبر شبكة اتصاالت أو هاتف محمول أو نظام مالحة السلكي
 المعلومات والنصائح، تأجير اإلطارات وقطع غيار المركبات،وقطع غيار المركبات
 الخدمات االستشارية،واالستشارات المقدمة فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله
.المتعلقة بتخزين اإلطارات

JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
106581-6512 :رقم االدعاء
6512/16/58 :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية

344

Date of

12/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL-Junedi for and travel
training
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street
AMMAN/SOUTH KHALDA- ATTABABIN
KHAZAWAN STREET, P.O.Box: 601, 11821

Goods/Services
Travel services Travel organization, coordinating travel
arrangements for indivuaals and for group
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (travel)if used separately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الجنيدي لإلنتاج والتدريب على السفر

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الشارع/ المدينة
,751:ب. ص،  شارع عتبة بن غزوان- خلدا الجنوبي/ عمان
11461
الشارع/  المدينة11461 - 751 ب.ص
 شارع عتبة بن غزوان- خلدا الجنوبي/ عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 601 -11821 city/street
AMMAN/SOUTH KHALDA- ATTABABIN
KHAZAWAN STREET
172422
Class
39

12/07/2020

39

الصنف

166866

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنسيق ترتيبات السفر لألفراد والمجموعات, تنظيم السفر,خدمات السفر
)travel(  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
بمعزل عن العالمه

345

تاريخ ايداع الطلب :

12/10/2020

اسم طالب التسجيل:

الحلف للسياحة

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -شارع الجامعة  -مجمع مرار التجاري  -الطابق الثالث
 ،ص.ب11281 ,6620:
ص.ب  11281 - 6620عمان  -شارع الجامعة  -مجمع مرار
التجاري  -الطابق الثالث
39
الصنف
166816

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ترتيب رحالت السفر السياحية ,حجوزات السفر

12/10/2020
Axis Tours

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address University street / Amman, P.O.Box: 2795,
11941
Applicant for
P.O.Box 2795 -11941 University street /
Correspondence
Amman
Trademark
172412
Class
39

Goods/Services
arranging of travel tours, travel reservation

346

Date of

29/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
JT International S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Customized manufacture of tobacco, tobacco products, tobacco
substitutes not for medical purposes, electronic cigarettes and
smokers' articles on demand and according to the
specifications of a customer.

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف1656 ، رو كازم رادجافي،4

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172664
Class
40

29/07/2020

40

الصنف

166778

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التصنيع حسب الطلب للتبغ ومنتجات التبغ وبدائل التبغ لغايات غير طبية والسجائر
اإللكترونية ومواد المدخنين حسب الطلب وحسب مواصفات الزبون

347

Date of

29/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Mazen Na'el Mazen Abdo
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address City\ street: Amman \sewar Bin Amarah st.
( Bayader Industrial Zone), P.O.Box:
142350, 11814

Goods/Services
Live performances by a Musical Band, Music recording , Music
concerts ,Music production, Music performances, Organisation
of music concerts Arranging of music shows, Presentation of
musical performance Arranging of musical events, Performance
of music and singing Education services relating to music,
Composition of fnusic for others Arranging and conducting of
music concerts

: تاريخ ايداع الطلب

مازن نائل مازن عبده
االردن
مؤسسة فردية

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

 شارع سوار بن عمارة (منطقة البيادر/ عمان: الشارع/المدينة
11418 ,186805:ب. ص، ) الصناعية
 شارع/ عمان: الشارع/ المدينة11418 - 186805 ب.ص
) سوار بن عمارة (منطقة البيادر الصناعية

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 142350 -11814 City\ street:
Amman \sewar Bin Amarah st. ( Bayader
Industrial Zone)
172557
Class
41

29/01/2020

41

الصنف

166006

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العروض, إنتاج موسيقي, حفالت موسيقية, تسجيل الموسيقى,عروض موسيقية حية
 تقديم عرض موسيقي, ترتيب العروض الموسيقية,  تنظيم حفالت موسيقية,الموسيقية
خدمات التعليم المتعلقة بالموسيقى, أداء الموسيقى والغناء,ترتيب الحفالت الموسيقية
 تنظيم واقامة الحفالت الموسيقية,التأليف الموسيقي لآلخرين

348

Date of

19/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

19/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ملك وائل شحاده عليان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
11114 ,6112:ب. ص، ضاحية الحاج حسن- عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

ضاحية الحاج حسن-  عمان11114 - 6112 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

malak wael shahadh
olayyan
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -dahiyat al haj hassan , P.O.Box:
7119, 11118
Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 Amman -dahiyat al
Correspondence
haj hassan
Trademark
172518
Class
41

Goods/Services
Instruction services (An online educational platform )

41

الصنف

166014

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
) خدمات التدريس (منصة الكترونية تعليمية

349

Date of

12/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL-Junedi for and travel
training
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street
AMMAN/SOUTH KHALDA- ATTABABIN
KHAZAWAN STREET, P.O.Box: 601, 11821

Goods/Services
Production of documentaries, Film and Video tape film
production, offers and films production, Magazine publishing
Providing education courses relating to the travel industry
Photography services, Arranging and conducting conferences
and seminars, Training or education services in the field of life
coaching

: تاريخ ايداع الطلب

شركة الجنيدي لإلنتاج والتدريب على السفر

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

الشارع/ المدينة
,751:ب. ص،  شارع عتبة بن غزوان- خلدا الجنوبي/ عمان
11461
الشارع/  المدينة11461 - 751 ب.ص
 شارع عتبة بن غزوان- خلدا الجنوبي/ عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 601 -11821 city/street
AMMAN/SOUTH KHALDA- ATTABABIN
KHAZAWAN STREET
172423
Class
41

12/07/2020

41

الصنف

166868

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
انتاج أفالم وثائقية أنتاج افالم وشرائط فيديو انتاج العروض واألفالم نشر المجلة تقديم
الدورات التعليمية المتعلقة بمثابرة السفر خدمات التصوير ترتيب وإجراء المؤتمرات
والندوات خدمات التدريب او التعلينم في مجال التدريب على الحياة

350

تاريخ ايداع الطلب :

20/07/2020

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

أبواب تكنولوجيز انك
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

كريجميور تشامبرز ،ص.ب ، 61 .روود تاون ،تورتوال ،في جي
 ،1115جزر العذارى البريطانية

20/07/2020

eaaN tpac lppA:
Abwaab Technologies Inc
lpc oapN ty
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, VG 1110, British Virgin
)]Islands

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك) ص.ب - 6645
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 61 11114شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
172374
Class
41
41
الصنف
166868

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التعليم ،تقديم الدورات التعليمية عبر االنترنت والمواد الخاصة بالدورات التعليمية

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Education services; providing on-line educational courses and
educational course materials

351

Date of

09/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

09/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة التقدم السريع لتنمية وتطوير قدرات االطفال ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

Fast Forward for the
Devlopment of Children
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:amman/um uthaina/44 Ibrahim
elghozlani str., P.O.Box: 5033, 11183

،  شارع عضوب الزبن8/الصويفية/عمان: الشارع/المدينة
11148 ,0588:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 5033 -11183 city/street :amman
Correspondence
/um uthaina /44 Ibrahim elghozlani str.
Trademark
172498
Class
41

88/ام أذينة/عمان:الشارع/ المدينة11148 - 0588 ب.ص
شارع ابراهيم الغزالني
41
الصنف
166824

Goods/Services
Education and training for development of childre's

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تعليم وتدريب لتنمية قدرات االطفال

352

Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 الواليات،24152  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان815
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم11121 - 215045 ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 4
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172372
Class
41
41
الصنف
166866

Applicant for
Correspondence

Trademark

16/08/2020

Goods/Services
Education, providing of training, entertainment, sporting and
cultural activities; providing information in the field of
education; interactive educational services computer-based and
computer-assisted instruction on topics of current events,
education, history, language, liberal arts, literature, math,
business, science, hobbies, technology, culture, sports, arts,
psychology, and philosophy; organization of competitions
[education or entertainment]; arranging and conducting of
events focused on development of ideas and concepts;
arranging and conducting of conferences, seminars,
symposiums, workshops [training]; providing information in the
field of entertainment; providing information relating to
recreational activities; entertainment services; entertainment
information services, namely providing opportunities for
exchange of information and conversation regarding a wide
variety of topics by means of live events and mailed
information; providing information, reviews and personalized
recommendations in the field of entertainment; providing nondownloadable online electronic publications; providing
information, news, articles and commentary in the field of
education and educational institutions; publication of electronic
books, journals, publication of music online; publishing of
books, magazines, periodicals, literary works, visual works,
audio works, and audio-visual works; publication of texts, other
than publicity texts; provision of information, consultancy and
advisory services relating to the aforesaid.
The registration of this trademark should be limited in colours
blue, dark blue, purple , dark & light purple, orange, light blue
and light green according to the print filed with the application

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير المعلومات في مجال،التعليم وت وفير التدريب والترفيه واألنشطة الثقافية والرياضية
 الخدمات التعليمية التفاعلية القائمة على الحاسوب واالرشادات بمساعدة الحاسوب،التعليم
حول مواضيع االحداث الجارية والتعليم والتاريخ واللغة والفنون الحرة واألدب والرياضيات
،واألعمال والع لوم والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والفنون وعلم النفس والفلسفة
 تنظيم واجراء المناسبات التي تركز على تطوير األفكار،)تنظيم المسابقات (التعليم والترفيه
،) تنظيم واجراء المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل (التدريب،والمفاهيم
 خدمات، توفير المعلومات المتعلقة بالنشاطات الترفيهية،توفير المعل ومات في مجال الترفيه
 خدمات معلومات الترفيه وبالتحديد توفير الفرص لتبادل المعلومات والمحادثات حول،الترفيه
،مجموعة واسعة من المواضيع بواسطة األحداث الحية (اليف) والمعلومات المرسلة بالبريد
 توفير على الخط مباشرة،توفير المعلومات واآلراء والتوصيات المخصصة في مجال الترفيه
 توفير المعلومات واالخبار والمقاالت والتعليقات،المنشورات االلكترونية غير القابلة للتنزيل
 نشر الكتب االلكترونية والمجالت ونشر الموسيقى،في مجال التعليم والمؤسسات التعليمية
 نش ر الكتب والمجالت والدوريات واألعمال االدبية واألعمال المرئية،على الخط مباشرة
 توفير، نشر النصوص ماعدا النصوص االعالنية،واألعمال السمعية واألعمال السمعبصرية
.المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بجميع ما سبق ذكره

ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االزرق واالزرق الغامق والبنفسجي والبنفسجي الغامق
.والفاتح والبرتقالي واالزرق الفاتح واالخضرالفاتح وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

353

Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172465
Class
41

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
information and news in the field of employment training;
Publishing Of Newspapers, Magazines & Periodicals.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

.ب. ص،11811  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية، 864
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
166870

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع على اإلنترنت يحتوي على األخبار واالفتتاحيات واآلراء المتعلقة باألحداث
 نشر الصحف، توفير المعلومات واألخبار عبر اإلنترنت في مجال التدريب على العمل،الجارية
.والمجالت والدوريات

354

Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172547
Class
41

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
information and news in the field of employment training;
Publishing Of Newspapers, Magazines & Periodicals.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the word (Arabia) if used
separately from the Mark.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

.ب. ص،11811  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية،864
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
166086

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع على اإلنترنت يحتوي على األخبار واالفتتاحيات واآلراء المتعلقة باألحداث
 نشر الصحف، توفير المعلومات واألخبار عبر اإلنترنت في مجال التدريب على العمل،الجارية
.والمجالت والدوريات
)Arabia(  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
.إذا وردت بمعزل عن العالمة

355

Date of

25/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Saudi Research And
Publishing Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Makah Almukarama Road, Almutamarat
District, Riyadh 11411, P.O. Box 478,
Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172466
Class
41

Goods/Services
Providing an online website comprising news, editorials and
opinions concerning current events; providing online
information and news in the field of employment training;
Publishing Of Newspapers, Magazines & Periodicals.

25/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة السعودية لالبحاث والنشر

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

.ب. ص،11811  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية، 864
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
166877

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع على اإلنترنت يحتوي على األخبار واالفتتاحيات واآلراء المتعلقة باألحداث
 نشر الصحف، توفير المعلومات واألخبار عبر اإلنترنت في مجال التدريب على العمل،الجارية
.والمجالت والدوريات

356

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/09/2020

اسم طالب التسجيل:

علي عمر محمد ابو كبير

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان/ماركا الشماليه  ،ص.ب11168 ,681676:

عنوان التبليغ

ص.ب  11168 - 681676عمان/ماركا الشماليه

رقم العالمة التجارية

166862

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تعليميه لتعليم اللغة االنجليزيه عن طريق اللعب

14/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

ali omar mohammad abu
kabeer
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/marka al shamaliya, P.O.Box:
231262, 11123

41

Applicant for
P.O.Box 231262 -11123 amman/marka al
Correspondence
shamaliya
Trademark
172429
Class
41

Goods/Services
Education services teaching english through playing

357

تاريخ ايداع الطلب :

21/10/2020

اسم طالب التسجيل:

مربع االعمال للخدمات و االستشارات

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Square for services and
consultations
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/King Hussein Business Park,
P.O.Box: 927368, 11190

عمان/مجمع الملك حسين لالعمال  ،ص.ب,266874:
11125
ص.ب  11125 - 266874عمان/العبدلي
166826

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات النوادي الصحية تدريب للياقة البدنية والحفاظ على الصحة

21/10/2020

Date of

الصنف

41

Applicant for
P.O.Box 927368 -11190 amman/al abdali
Correspondence
Trademark
172492
Class
41

Goods/Services
health club services health and fitness training

358

Date of

26/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

26/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مصطفى عبد هللا مصطفى العجلوني

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
66115 ,66115:ب. ص،  شارع مؤتة/ العقبة

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 ابراهيم النبر11125 - 11125 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Mustafa Abdullah Mustafa
Ajlouni
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address aqaba / muuta street, P.O.Box: 77110,
77110
Applicant for
P.O.Box 11190 -11190 ibrahim an-naber
Correspondence
Trademark
172488
Class
41

Goods/Services
organization of competitions education or entertainment ,
organization of sports competitions, organization of exhibitions
for cultural or educational purposes

41

الصنف

166844

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم, تنظيم المنافسات الرياضية,)خدمات تنظيم المنافسات (التعليمية أو الترفيهية
المعارض للغايات الثقافية أو التعليمية
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تاريخ ايداع الطلب :

07/11/2019

اسم طالب التسجيل:

جاس وورلدوايد مانجمينت ،انك.

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 7120بارفيلد رود إن إي ،أتالنتا ،جي ايه  85864الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  11126 - 261155مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 158شارع مكة ،عمان -
االردن
42
الصنف
166081

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البرمجيات كخدمة (  )SeeSوبالتحديد استضافة برمجيات الشحن والخدمات
اللوجستية (حركة الشحن والبضائع) والوساطة الجمركية وإدارة االمتثال (اإللتزام)
الستخدامها من قبل اآلخرين في مجاالت النقل وإحالة الشحن (المباشرة بالشحن) وإدارة
الشحن والوساطة الجمر كية والخدمات اللوجستية (حركة الشحن والبضائع) وسلسلة التوريد
واالمتثال (اإللتزام) والخدمات ذات الصلة والعالقة.

07/11/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

JAS WORLDWIDE
MANAGEMENT, INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6195 Barfield Road NE, Atlanta, GA 30328,
USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172531
Class
42

Trademark

Goods/Services
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting
software for freight, logistics, customs brokerage, and
compliance management for use by others in the fields of
transportation, freight forwarding, freight management, customs
brokerage, logistics, supply chain, compliance, and related
services.
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Date of

02/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،أمازون تكنولوجيز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 الواليات،24152  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان815
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم11121 - 215045 ب.سماس للملكية الفكرية ص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 4
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172459
Class
42
42
الصنف
166802

Applicant for
Correspondence

Trademark

02/02/2020

Goods/Services
Providing non-downloadable software featuring technology that allows
users to input their selections of characteristics for music, or that
identifies characteristics of music based on user selections, so that
profiling can be completed and recommendations provided based on
those characteristics; providing non-downloadable software provided
over a global computer network and other communications networks for
creating entertainment and information profiles based on user
selections of entertainment and information options or based on user
specification of characteristics of entertainment and information, and
recommending other entertainment and information based on such
selections and specifications; providing non-downloadable software for
authoring, downloading, streaming, broadcasting, transmitting, editing,
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing and
reproducing music and comedy; providing non-downloadable software
featuring technology that enables users to create personalized music
channels for independent, simultaneous listening, and share channels
with other users; providing an interactive website featuring technology
that allows users to consolidate and manage voice, data, video, and
media content in the fields of music and radio; computer services,
namely, providing a website featuring technology that allows users to
monitor and control a smart home system at a remote location;
electronic storage of electronic media, namely, images, text, audio, and
video data; providing non-downloadable software for recording,
viewing, storing, sharing and analyzing online audio and video;
providing non-downloadable software for controlling home
entertainment systems comprised of digital music players, digital music
controllers, speakers, amplifiers, and wireless handheld controllers;
providing non-downloadable software for controlling home automation
systems, namely, lighting, appliances, heating and air conditioning
units, alarms and other safety equipment, home monitoring equipment;
technical support services, namely, troubleshooting in the nature of
diagnosing computer hardware and software problems; computer
technology support services, namely, help desk services; technical
support services, namely, troubleshooting of computer software
problems; software as a service (SAAS) services featuring computer
software that facilitates energy efficiency in energy delivery control
systems and environmental control systems; software as a services
(SAAS) services featuring computer software for use with networked
devices for monitoring, control and automation in residential,
commercial, and automotive environments that allow the sharing and
transmission of data and information between such devices; application
service provider featuring application programming interface (API)
software for home and environmental monitoring, control, and
automation
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 78344
Claim Date: 02/08/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل المتضمنة تقنية تسمح
خصائص الموسيقي أو التي تحدد/للمستخدمين بإ دراج إختياراتهم لسمات
خصائص الموسيقى بنا ًء على اختيار المستخدم لتسمح بتكملة الملف/سمات
 توفير برامج،الخصائص/الشخصي مع توفير الترشيحات بنا ًء على تلك السمات
الحاسوب غير القابلة للتنزيل من خالل شبكة الحاسوب العالمية وغيرها من
شبكات اإلتصاالت لتكوين ملفات شخصية للترفيه والمعلومات بنا ًء على اختيارات
المستخدم لخيارات الترفية والمعلومات وفق مواصفات وسمات وخصائص
المستخدم للترفية والمعلومات وترشيح وسائل الترفيه والمعلومات بنا ًء على تلك
 توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل الخاصة،االختيارات والمواصفات
بتأليف وتنزيل وتدفق وبث ونقل وتحرير وإستخراج وتشفير وفك التشفير
 توفير برامج،وتشغيل وتخزين وتنظيم وإعادة إستنطاق الموسيقى والكوميديا
الحاسوب غير القابلة للتنزيل المتضمنة تنقية تسمح للمستخدم بعمل قنوات
موسيقية خاصة إلدراج ومشاركة القنوات مع المستخدمين األخرين بإستقاللية
 توفير المواقع التفاعلية المتضمنة تقنية تسمح للمستخدمين دمج وإدارة،وسرعة
الصوت والبيانات والفيديو ومحتويات الوسائط المتعددة في مجال الموسيقى
 خدمات الحاسوب وتحديدًا المواقع المتضمنة تقنية تسمح للمستخدم،والراديو
 التخزين اإللكتروني للوسائط،بمراقبة والتح كم عن بعد في األنظمة الذكية المنزلية
،المتعددة اإللكترونية وتحديدًا الصور والنصوص والبيانات الصوتية والمرئية
برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل لتسجيل واالطالع وتخزين ومشاركة وتحليل
 توفير برا مج الحاسوب غير القابلة،المواد الصوتية والمرئية على اإلنترنت
للتنزيل للتحكم في أنظمة الترفيه المنزلية بما في ذلك مشغالت الموسيقى الرقمية
وأجهزة التحكم الرقمية للموسيقى والسماعات ومكبرات الصوت وأجهزة التحكم
 توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل للتحكم في،الالسليكة المحمولة
األنظمة اآللية الم نزلية وتحديدًا وحدات اإلضاءة والتدفئة وتكييفات الهواء
واألجهزة المنزلية وأجهزة األنذار وغيرها من معدات السالمة وأدوات مراقبة
 خدمات الدعم الفني وتحديدًا استكشاف األخطاء وإصالحها فيما يتعلق،المنازل
 خدمات دعم تكنولوجيا الحاسوب تحديدًا،بتشخيص مشكالت األجهزة والبرامج
 خدمات الدعم الفني وتحديدًا استكشاف األخطاء في،خدمات مكاتب الدعم الفني
 خدمات الدعم الفني وتحديدًا استكشاف األخطاء في،مشكالت برامج الحاسوب
) متضمنة برامجSeeS (  خدمات البرامج كخدمة،برامج الحاسوب وإصالحها
الحاسوب التي تسهل كفاءة الطاقة في أنظمة التحكم في توصيل الطاقة وأنظمة
) متضمنة برامج الحاسوبSeeS(  خدمات البرامج كخدمة،التحكم البيئية
المستخدمة في األجهزة المتصلة بالشبكة لمراقبة والتحكم والتشغيل اآللي في
البيئات السكنية والتجارية واآللية التي تسمح بمشاركة ونقل البيانات والمعلومات
) ePA(  خدمات تطبيقات متضمنة واجهة برمجة التطبيقات،بين هذه األجهزة
.للمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
64888 :رقم االدعاء
6512/54/56 :تاريخ االدعاء
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Date of

24/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SMA Solar Technology AG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sonnenallee 1, 34266 Niestetal Germany

Goods/Services
Software programming services; software creation; software
development; installation, and maintenance of software; rental
of software; custom design of software packages; computer
services online; planning, design, development and
maintenance of online websites for third parties; maintenance of
websites and hosting on-line web facilities for others; software
as a service [saas]; programming, provision and maintenance of
software via a worldwide computer network; programming,
provision and maintenance of software for e-commerce
platforms; design and development of software in the field of
mobile applications; consultancy services relating to software
used in the field of e-commerce; providing temporary use of
non-downloadable computer software for tracking packages
over computer networks, intranets and the internet, all
aforementioned services relating to the energy sector;
conversion of computer programs and data, other than physical
conversion; rental and maintenance of memory space for use as
websites by others (hosting); providing or rental of electronic
memory space (webspace) on the internet.

: تاريخ ايداع الطلب

اس ام ايه سوالر تكنولوجي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، نيستيتال88677 ،1 سونينالي

11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172567
Class
42

24/02/2020

42

الصنف

166076

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات برمجة البرمجيات؛ خدمات تصميم برمجيات؛ خدمات تطوير برمجيات الحاسوب؛
خدمات تركيب وصيانة البرم جيات؛ خدمات تأجير البرمجيات؛ خدمات التصميم حسب الطلب
لحزم البرمجيات؛ خدمات الكمبيوتر عبر االنترنت؛ خدمات تخطيط وتصميم وتطوير وصيانة
المواقع على شبكة اإلنترنت ألطراف أخرى؛ خدمات صيانة المواقع اإللكترونية واستضافة
المرافق اإللكترونية عبر اإلنترنت لآلخرين؛ خد مات البرمجيات كخدمات؛ خدمات برمجة
وتوفير وصيانة البرامج عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات برمجة وتوفير وصيانة
البرمجيات لمنصات التجارة اإللكترونية؛ تصميم وتطوير البرمجيات في مجال التطبيقات
المحمولة؛ خدمات االستشارات المتعلقة بالبرمجيات المستخدمة في مجال التجارة األلكترونية؛
توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتتبع الحزم عبر شبكات
 المحلية) واالنترنت (الشبكة العالمية) وجميع/الكمبيوتر واالنترنت (الشبكات الداخلية
الخدمات سابقة الذكر تتعلق بقطاع الطاقة؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب عدا عن التحويل
المادي؛ تأجير وصيانة مساحة الذاكرة الستخدامها كمواقع على شبكة اإلنترنت من قبل
اآلخرين (استضافة)؛ توفير أو تأجير مساحة الذاكرة اإللكترونية (مساحة الويب) على
.اإلنترنت
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Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Amer Fuad Ahmad
Shabaneh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman -khalda -wasfi al tal str , P.O.Box:
926600, 11190
Applicant for
P.O.Box 926600 -11190 Amman -khalda Correspondence
wasfi al tal str
Trademark
172729
Class
42

Goods/Services
Architectural services,interior design services, Graphic design
services, branding and logo design and markiting ,engineering
design services
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (phi) separately from the mark

08/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

عامر فؤاد احمد شبابنه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

,267755:ب. ص، شارع وصفي التل- خلدا- عمان
11125
شارع وصفي التل- خلدا-  عمان11125 - 267755 ب.ص
42

الصنف

166662

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التصميم,خدمات التصميم الداخلي,التصميم المعماري
خدمات التصميم الهندسي, خدمات تصميم وتسويق الهويات,الجرافيكي
) بمعزل عنphi( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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Date of

26/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

26/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كلوج بروان آند روت ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

بلغاريا
شركة اجنبية
1241 -  ديالوير، ويلمينجتون، اورانج ستريت1652

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 عمان الويبدة11121 - 211668 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

KELLOGG BROWN
&ROOT LLC
lpc oapN ty
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
1209 orange street , wilmington, Delaware
- 1981
Applicant for
P.O.Box 911773 -11191 Amman Correspondence
Alweibdeh
Trademark
172505
Class
42

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software,
Computer programming, Computer Software consultancy,
Consultancy in the field of energy- saving, Design (Industrial-),
Engineering, Provision of scientific information, advice and
consultancy in relation to carbon offsetting, Research in the
field of environmental protection, Software design (Computer-),
water analysis

42

الصنف

166050

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التحاليل واألبحاث، الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها
استشارات برامج، برمجة الكمبيوتر،خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر،الصناعية
 تزويد المعلومات, الهندسة،التصميم الصناعي،استشارات في مجال توفير الطاقة،الكمبيوتر
، أبحاث في مجال حماية البيئة،العلمية والنصح واالستشارات فيما يتعلق بتعويض الكربون
 التحليل المائي،تصميم برامج كمبيوتر

364

Date of

14/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Rehaan Group FZ INC.
lpc oapN ty
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Flemming House 5th Floor, Road Town,
Tortola VG1110, British Virgin Islands
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172556
Class
42

Goods/Services
Providing temporary use of direct (online) software that is not
downloadable, providing temporary use of direct (online)
software that is not downloadable in order to provide
transportation services and reservations for transportation
services and sending motor vehicles to customers, providing
temporary use of non-downloadable online software in order to
provide assembly and delivery services and special
reservations related to the assembly and delivery services and
to send mail for the assembly and delivery services, design and
development of computer softwares.

14/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مجموعة ريحان اف زد اي ان سي
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

،1115  تورتوال في جي، رود تاون،0 فلمنج هاوس الطابق
جزر فيرجن البريطانية
 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
166007

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير استخدام مؤقت لبرمجيات مباشرة (ان الين) غير قابلة للتنزيل وتوفير استخدام مؤقت
لبرمجيات مباشرة (ان الين) غير قابلة للتنزيل بهدف توفير خدمات النقل والحجوزات الخاصة
بخدمات النقل والرسال المركبات االليه للزبائن وتوفير استخدام مؤقت لبرمجيات مباشرة (ان
الين) غير قابلة للتنزيل بهدف توفير خدمات التوصيل والتسليم والحجوزات الخاصة بخدمات
التوصيل والتسليم والرسال البريد الخاص بخدمات التوصيل والتسليم وتصميم وتطوير
.البرمجيات الحاسوبية
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تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Roche Diagnostics GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

ساندهوفر شتراسيه 74850 117 ،مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166757

الصنف

Applicant for
Correspondence

42

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تصميم وتطوير البرمجيات لكي تستخدم في مجال التشخيصات؛ خدمات توفير
االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتحميل التي تظهر الخوارزميات لتحليل
بيانات الفحوصات المخبرية؛ خدمات توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة
للتحميل من أجل مشاهدة وتحليل وإدارة وتقديم التقارير وأرشفة البيانات لالستخدام في مجال
الطب والبحث الطبي والبحوث السريرية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء514618506 :
تاريخ االدعاء6565/58/65 :

26/07/2020

Date of

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172606
Class
42

Trademark

Goods/Services
Design and development of software for use in the field of
diagnostics; providing temporary use of non-downloadable
computer software featuring algorithms for laboratory test data
analysis; providing temporary use of non-downloadable
computer software for viewing, analyzing, managing, reporting,
and archiving data for use in the field of medicine, medical
research and clinical research.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018213057
Claim Date: 20/03/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

08/08/2019

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

فايف جايز هولدينغز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Five Guys Holdings, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10718 Richmond Highway, Lorton,
Virginia 22079, USA

 15614ريتشموند هايوي ،لورتون فيرجينيا ،66562
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 11148 - 485008
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
166710

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم؛ خدمات المطاعم التي تقدم الهمبرغر وشطائر اللحم مع الجبنة والنقانق
والبطاطا المقلية والمخفوق الحليب؛ خدمات المطاعم الحاصلة على حق االمتياز والمؤسسات
األخرى العاملة في تقديم األطعمة والمشروبات المعدة لالستهالك؛ خدمات تقديم المعلومات
والنصائح المتعلقة بخدمات المطاعم ،وخدمات تحضير الوجبات وتقديم الطعام والشراب

08/08/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172615
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services; restaurant services offering hamburgers,
cheeseburgers, hot dogs, fries and milkshakes; services of
franchising restaurants and other establishments engaged in
;providing foods and drinks prepared for consumption
providing information and advice in relation to restaurant
services, preparation of meals and provision of food and drink.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/11/2019

اسم طالب التسجيل:

سهى محمد سعيد نمر ابو غوش

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

06/11/2019

Date of

lppA eaaN tpac:

عمان ،الرابية ،شارع عبد هللا بن رواحة  ،ص.ب,8166:
11461

Soha Mohammed Saeed
Abu Ghosh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address abdullah bin rawaha st. amman , P.O.Box:
3127, 11821

ص.ب  11461 - 8166عمان ،الرابية ،شارع عبد هللا بن
رواحة
الصنف
166057

Applicant for
P.O.Box 3127 -11821 abdullah bin rawaha
Correspondence
st. amman
Trademark
172506
Class
43

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم طعام وشراب

43

Goods/Services
serving foods and drinks

368

Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
CMG Pepper, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 610 Newport Center Drive, Suite 1300,
Newport Beach, California 92660, USA

Goods/Services
Restaurant services; take-out restaurant services
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the term "Mexican Grill"
whenever appearing differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،سي ام جي بيبر
امريكا
شركة اجنبية

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

، نيوبورت بيتش،1855  سويت، نيوبورت سنتر درايف715
 الواليات المتحدة االميركية، 26775 كاليفورنيا
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172578
Class
43

27/02/2020

43

الصنف

166064

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المطاعم؛ خدمات المطاعم التي يتم تناول الوجبات خارجها
Mexican Grill "  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال عبارة:التنازل
." عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

27/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

FRHI Hotels & Resorts S.à
r.l.
lpc oapN ty
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg

Goods/Services
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; hotel and resort services, hotel
accommodation services; reservation services for hotel
accommodation; room hire; making reservations and bookings
for temporary lodgings; making reservations for long and short
term stays in apartments and condominiums; provision for
conference facilities, banqueting services; bar, café, restaurant
services, cocktail lounge and coffee shop services, food
cooking services; bookings for restaurants and meals, banquet
and social function facilities for special occasions; information
on hotels, resorts, accommodations and restaurants, provided
by an online searchable computer database; providing a
website featuring online reservation services for hotel
accommodation; providing of facilities for conventions and
exhibitions; child care services [crèches]; providing online
reservations and bookings for temporary lodging and
accommodations; making hotel reservations for others; making
reservations and bookings for others for accommodations at
hotels; information, advisory and consulting services relating to
all the aforesaid services; including all the aforesaid services
provided electronically or online from a computer data base or
via the Internet.

: تاريخ ايداع الطلب

.ال.ايه ار.اف ار اتش اي هوتيلز اند ريزورتس اس

:اسم طالب التسجيل

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 جراند، لوكسمبورغ1715- ال، افينيو دي ال جاري4- 15
دوتشي اوف لوكسمبورغ
11148 - 485008 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172691
Class
43

27/04/2020

43

الصنف

166721

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات الفنادق
والمنتجعات وخدمات اإلقامة في الفنادق؛ خدمات الحجوزات لإلقامة الفندقية؛ خدمات استئجار
الغرف؛ خدمات إجراء عمليات الحجز والحجوزات لإلقامة المؤقتة؛ إجراء الحجوزات لإلقامة
 خدمة اقامة،الطويلة والقصيرة في الشقق والملكيات المشتركة؛ توفير مرافق عقد المؤتمرات
المآدب؛ خدمات ال حانات والمقاهي والمطاعم وخدمات أماكن تناول المشروبات والمقاهي
 خدمات حجوزات المطاعم والوجبات ومرافق إقامة المآدبo وخدمات طهي الطعام؛
والمناسبات االجتماعية للمناسبات الخاصة؛ توفير المعلومات حول الفنادق والمنتجعات
وأماكن اإلقامة والمطاعم والمتاحة عبر قواعد بي انية حاسوبية قابلة للبحث عبر االنترنت؛
توفير المواقع االلكترونية التي تقدم خدمات الحجز على االنترنت لإلقامة في الفنادق؛ توفير
مرافق عقد المؤتمرات والمعارض؛ خدمات العناية باألطفال (دور الحضانة)؛ توفير الحجز
والحجوزات عبر اإلنترنت للسكن واإلقامة المؤقتة؛ خدم ات حجز الفنادق من أجل اآلخرين؛
إجراء الحجز والحجوزات لآلخرين لإلقامة في الفنادق؛ توفير المعلومات واالستشارات
 بما في ذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله،والنصائح المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة
.المقدمة إلكترونيا ً أو عبر اإلنترنت من خالل قاعدة بيانات الكمبيوتر أو عبر اإلنترنت
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تاريخ ايداع الطلب :

16/06/2020

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

شركة مطعم فن وفالفل
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Fan Wa Falafel Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ lwebdeh, P.O.Box: 3064, 11181

عمان  /اللويبده /ش حسين الطراونه  ،ص.ب,8578:
11141
ص.ب  11141 - 8578عمان  /اللويبده /ش حسين الطراونه
166820

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

الصنف

16/06/2020

Date of

43

Applicant for
P.O.Box 3064 -11181 amman/ lwebdeh
Correspondence
Trademark
172495
Class
43

Goods/Services
Serivces To Provide Food And Drink
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تاريخ ايداع الطلب :

24/06/2020

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

غازي نايف توفيق جابر
االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/عمان -الدوار السابع  -قرب بنك العربي ،
ص.ب11114 ,1240:
ص.ب  11114 - 1240المدينة/عمان -الدوار السابع -قرب
بنك العربي
43
الصنف
166852

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب  -وتقديم الطعام والشراب للزبائن ومنها السندويشات
والمشروبات والعصائر

24/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
ghazi naif tawfiq jaber
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street:amman- seventh circle,
P.O.Box: 1985, 11118
Applicant for
P.O.Box 1985 -11118 city/street:ammanCorrespondence
seventh circle
Trademark
172409
Class
43

Goods/Services
Food and beverages catering services - servicng food and
drinks nameiy sandwiches and soft drinks and juices

372

تاريخ ايداع الطلب :

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد احمد محمد ابو خطاب

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة/الشارع عمان -تالع العلي  -مقابل حلويات عرفات ،
ص.ب11114 ,146657:
ص.ب  11114 - 146657المدينة/الشارع عمان -تالع
العلي  -مقابل حلويات عرفات
الصنف
166060

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم طعام وشراب
التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (فالفل)
بمعزل عن العالمه

15/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

MOH'D AHMAD MOH'D
ABU KHATAB
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman -Tlaa Ali, P.O.Box:
182206, 11118
Applicant for
P.O.Box 182206 -11118 city/street:Amman
Correspondence
-Tlaa Ali
Trademark
172525
Class
43
43

Goods/Services
Food and beverage services
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (falafel)if used separately from the mark

373

Date of

26/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Alaa Faeq Mohammad
Abu Samhan
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, 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
172467
Class
43

Goods/Services
Restaurants for providing shawerma and fast food and Juices.
Special condition: Claiming red, yellow, green, white and black
colors.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the words (Shawarma),
(Sauce) if used separately from the Mark.

26/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

عالء فايق محمد ابو سمحان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11126 ,261155:ب. ص،  األردن،عمان

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة،158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
166876

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.المطاعم التي تقدم الشاورما والوجبات السريعة والعصائر
. مع المطالبة بااللوان االحمر واالصفر واالخضر واالسود واالبيض:اشتراطات خاصة
،) ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات (شاورما:التنازل
.(صوص) إذا وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Souq AlSokar Llfanadek w
AlKhadamat Alfondokeya
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Downtown - Quraish Street Souq Al Sukar, P.O.Box: 11118, 11118
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172399
Class
43

Goods/Services
Hotel reservations, accommodation bureau services hotels,
boarding houses, rental of temporary accommodation, hotel and
motel services, providing hotel accommodation, temporary
accommodation reservations, hotel services, reservation of
hotel accommodation

26/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سوق السكر للفنادق والخدمات الفندقيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  سوق السكر-  شارع قريش-  وسط البلد- عمان
11114 ,11114:ب.ص

43

 الطابق-شارع مكة170 - عمان11208 - 8444 ب.ص
الثاني
الصنف
166822

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات،خدمات تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة، ) وبيوت اإلقامة،خدمات مكاتب اإلقامة (فنادق
حجوزات اإلقامة، توفير اإلقامة الفندقية،  خدمات الفنادق والموتيالت، الحجوزات في الفنادق
. حجز اإلقامة في الفنادق، خدمات الفنادق،المؤقتة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

14/09/2020

اسم طالب التسجيل:

محمد محمود عيسى عوض

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان/تالع العلي  ،ص.ب11125 ,885817:

عنوان التبليغ

ص.ب  11125 - 885817عمان/تالع العلي

رقم العالمة التجارية

166885

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

14/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

mohammad Mahmoud
issa awad
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/tela al ali, P.O.Box: 330316, 11190

43

Applicant for
P.O.Box 330316 -11190 amman/tela al ali
Correspondence
Trademark
172440
Class
43

Goods/Services
servicesto provide food and drink

376

Date of

24/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ALAMAH COMMERCIAL
INVESTMENT L.L.C
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah - Industrial No. 18 / Sharjah - Al
Maliha Street - Office No. 2 owned by
Mohammed Saeed Muhammad Al
Hussaini, United Arab Emirates
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
172454
Class
43

Goods/Services
Services for providing food and drink, temporary
accommodation, cookies stores (donut), including restaurants
that serve donut cakes; cafeterias and cafes services; cafés;
Restaurant services (for eating inside or outside the restaurant).

24/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.عالمه لالستثمار التجاري ذ

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

6 مكتب رقم- شارع المليحه-الشارقة/ 14 صناعية رقم-الشارقة
 االمارات العربية المتحدة.ملك محمد سعيد محمد الحصيني
 بناية رقم11121 - 215045 ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد هليل عمان،  حي الصالحين، 4
43

الصنف

166808

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات متاجر بيع الكعك المحلى، اإليواء المؤقت،خدمات توفير األطعمة والمشروبات
(الدونت) ومنها المطاعم التي تقدم الكعك المحلى (الدونت)؛ الخدمات المقدمة من الكافيتريات
.)والمقاهي؛ خدمات المقاهى؛ خدمات المطاعم (لألكل داخل أو خارج المطعم

377

Date of

06/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

06/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جبال الشراه للمطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11768 ,658:ب. ص، شارع فيصل-وسط المدينه-عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 شارع فيصل-وسط المدينه- عمان عمان11768 - 658 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Jebal Al Sharh For
Restaurants Company
LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Downtown / Faisal Street,
P.O.Box: 204, 11623
Applicant for
P.O.Box 204 -11623 Amman / Downtown /
Correspondence
Faisal Street
Trademark
172425
Class
43

Goods/Services
food and drink catering, restaurant services, self-service
restaurant services, washoku restaurant services, snack-bar
services

43

الصنف

166860

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, خدمات مطاعم الخدمة الذاتية, خدمات المطاعم,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
 خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة,خدمات مطاعم الواشوكو

378

Date of

06/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

06/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جبال الشراه للمطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11768 ,658:ب. ص، شارع فيصل-وسط المدينه-عمان

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11768 ,658:ب. ص، شارع فيصل-وسط المدينه-عمان

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Jebal Al Sharh For
Restaurants Company
LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Downtown / Faisal Street,
P.O.Box: 204, 11623
Applicant for
P.O.Box 204 -11623 Amman / Downtown /
Correspondence
Faisal Street
Trademark
172426
Class
43

Goods/Services
food and drink catering , restaurant services , self-service
restaurant services , snackbar services , washoku restaurant
services ,

43

الصنف

166867

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  خدمات مطاعم الخدمة الذاتية,  خدمات المطاعم, خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
, خدمات مطاعم الواشوكو, خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة

379

Date of

06/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Jebal Al Sharh For
Restaurants Company
LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Downtown / Faisal Street,
P.O.Box: 204, 11623
Applicant for
P.O.Box 204 -11623 Amman / Downtown /
Correspondence
Faisal Street
Trademark
172427
Class
43

Goods/Services
food and drink catering, restaurant services, self-service
restaurant services, snack-bar services, washoku restaurant
services

06/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جبال الشراه للمطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

11768 ,658:ب. ص، شارع فيصل-وسط المدينه-عمان

11768 ,658:ب. ص، شارع فيصل-وسط المدينه-عمان
43

الصنف

166866

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, خدمات مطاعم الخدمة الذاتية, خدمات المطاعم,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
 خدمات مطاعم الواشوكو,خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة

380

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

08/10/2020

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

مطاعم تشيكاشا
االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب11440 ,405466:

عنوان التبليغ

ص.ب  11440 - 405466عمان شارع رافع بن زيد

رقم العالمة التجارية

166786

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

08/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Chickasha restaurant
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 850877, 11885

الصنف

Applicant for
P.O.Box 850877 -11885 Amman Rafee ben
Correspondence
zeid
Trademark
172647
Class
43
43

Goods/Services
food and drink catering

381

تاريخ ايداع الطلب :

22/10/2020

اسم طالب التسجيل:

حازم رمزي انطون بطشون

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
عمان  ،ص.ب11141 ,11141:

عنوان التبليغ

ص.ب  11141 - 11141عمان

رقم العالمة التجارية

166051

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب ,خدمات المطاعم

اعالن الجريدة الرسمية

22/10/2020

Hazem Ramzi Anton
Batshon

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 11181, 11181

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 11181 -11181 amman
Correspondence
Trademark
172501
Class
43

Goods/Services
food and drink catering, restaurant services

382

Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

: تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 ألمانيا، برلين16686 ،188 ستراسيه-ويلهيلم-كايسر

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 االردن، شارع مكة،158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Jordan
172395
Class
44

17/06/2020

Goods/Services
Preparation of prescriptions by pharmacists; Dentistry; Animal
healthcare services; Weed killing; Vermin exterminating for
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; Animal
grooming services; Farming (animals); Lawn care;
Pharmaceutical advice; Optometric services; Medical services;
Landscape design; Hospital services; Hygienic and beauty care
for animals; Human hygiene and beauty care; X-ray imaging for
medical purposes; Medical analysis services relating to the
treatment of persons provided by a medical laboratory; Medical
and healthcare clinics; Convalescent home services; Health spa
services; Rest home services; Plant nursery services;
Aquaculture services; Horticulture; Agriculture services; Mental
health services; Agriculture, horticulture and forestry services;
Human tissue bank services; Blood bank services.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020106299.7
Claim Date: 13/05/2020
The registration of this trademark should be limited in green
and black colors according to the print filed with the application

44

الصنف

166820

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات العناية بصحة، خدمات طب األسنان،إعداد الوصفات الطبية من قبل الصيادلة
 إبادة الحشرات للزراعة والزراعة المائية والبستنة، خدمات قتل الحشائش،الحيوان
، العناية بالعشب،) الزراعة (للحيوانات، خدمات تنظيف الحيوانات والعناية بها،والحراجة
 تصميم المناظر الطبيعية (تنسيق، الخدمات الطبية، خدمات البصريات،المشورة الصيدالنية
 العناية بنظافة اإل نسان، العناية الصحية والجمال للحيوانات، خدمات المستشفيات،)الحدائق
 خدمات التحليل الطبي المتعلقة بعالج، التصوير باألشعة السينية لألغراض الطبية،والجمال
 خدمات النقاهة، عيادات العناية الطبية والصحية،األشخاص الذين يقدمهم مختبر طبي
 خدمات الزراعة، خدمات المشاتل، خدمات بيوت الراحة، خدمات المنتجعات الصحية،المنزلية
 خدمات الزراعة والبستنة، خدمات الصحة العقلية، الخدمات الزراعية، البستنة، المائية
. خدمات بنوك الدم، خدمات بنوك األنسجة البشرية،والحراجة

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
856565157622.6 :رقم االدعاء
6565/50/18 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االخضر واالسود ذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب

383

Date of

17/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172384
Class
44

Goods/Services
Preparation of prescriptions by pharmacists; Dentistry; Animal
healthcare services; Weed killing; Vermin exterminating for
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; Animal
grooming services; Farming (animals); Lawn care;
Pharmaceutical advice; Optometric services; Medical services;
Landscape design; Hospital services; Hygienic and beauty care
for animals; Human hygiene and beauty care; X-ray imaging for
medical purposes; Medical analysis services relating to the
treatment of persons provided by a medical laboratory; Medical
and healthcare clinics; Convalescent home services; Health spa
services; Rest home services; Plant nursery services;
Aquaculture services; Horticulture; Agriculture services; Mental
health services; Agriculture, horticulture and forestry services;
Human tissue bank services; Blood bank services.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020106298.9
Claim Date: 13/05/2020
The registration of this trademark should be limited in green and
white colors according to the print filed with the application

17/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 ألمانيا، برلين16686 ،188 ستراسيه-ويلهيلم-كايسر

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
44
الصنف
166848

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات العناية بصحة، خدمات طب األسنان،إعداد الوصفات الطبية من قبل الصيادلة
 إبادة الحشرات للزراعة والزراعة المائية والبستنة، خدمات قتل الحشائش،الحيوان
، العناية بالعشب،) الزراعة (للحيوانات، خدمات تنظيف الحيوانات وال عناية بها،والحراجة
 تصميم المناظر الطبيعية (تنسيق، الخدمات الطبية، خدمات البصريات،المشورة الصيدالنية
 العناية بنظافة اإلنسان، العناية الصحية والجمال للحيوانات، خدمات المستشفيات،)الحدائق
 خدمات التحليل الطبي المتعلقة بعالج، التصوير باألشعة السينية لألغراض الطبية،والجمال
 خدمات النقاهة، عيادات العناية الطبية والصحية،األشخاص الذين يقدمهم مختبر طبي
 خدمات الزراعة، خدمات المشاتل، خدمات بيوت الراحة، خدمات المنتجعات الصحية،المنزلية
 خدمات الزراعة والبستنة، خدمات الصحة العقلية، الخدمات الزراعية، البستنة،المائية
. خدمات بنوك الدم، خدمات بنوك األنسجة البشرية،والحراجة

DE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
856565157624.2 :رقم االدعاء
6565/50/18 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االخضر واالبيض ذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب

384

Date of

28/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172377
Class
44

Goods/Services
Beauty salon services; Advisory services relating to beauty
treatment; Consultancy services relating to beauty; Providing
information about beauty; Beauty consultancy; Beauty care;
Human hygiene and beauty care; Hygienic and beauty care;
Providing information relating to beauty salon services;
Consultancy in the field of body and beauty care.
Priority claim: Claim Country: BH
Claim No.: 128546
Claim Date: 04/03/2020

28/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ايجنسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دي ال أوال

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 فرنسا، باريس60554  رو دي كورسيل46

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
44
الصنف
166866

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخدمات االستشارية، الخدمات االستشارية المتعلق ة بالعالج التجميلي،خدمات صالون تجميل
 العناية، العناية بالجمال، استشارات تجميل، توفير معلومات عن الجمال،المتعلقة بالجمال
 توفير المعلومات المتعلقة بخدمات صالون، العناية الصحية والجمال،بنظافة اإلنسان والجمال
. استشارات في مجال العناية بالجسم والجمال،التجميل
BH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
164087 :رقم االدعاء
6565/58/58 :تاريخ االدعاء

385

Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172352
Class
44

Goods/Services
Beauty salon services; Advisory services relating to beauty
treatment; Consultancy services relating to beauty; Providing
information about beauty; Beauty consultancy; Beauty care;
Human hygiene and beauty care; Hygienic and beauty care;
Providing information relating to beauty salon services;
Consultancy in the field of body and beauty care.
Priority claim: Claim Country: BX
Claim No.: 1412083
Claim Date: 21/02/2020

29/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ايجينسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دي ال أوال

:اسم طالب التسجيل

فرنسا
شركة اجنبية

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 فرنسا، باريس60554  رو دي كورسيل46

 مبنى11126 - 261155 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 158 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
44
الصنف
166806

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخدمات االستشارية، الخدمات االستشارية المتعلقة بالعالج التجميلي،خدمات صالون تجميل
 العناية، العناية بالجمال، استشارات تجميل، توفير معلومات عن الجمال،المتعلقة بالجمال
 توفير المعلومات المتعلقة بخدمات صالون، العناية الصحية والجمال،بنظافة اإلنسان والجمال
. استشارات في مجال العناية بالجسم والجمال،التجميل
BX : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
1816548 :رقم االدعاء
6565/56/61 :تاريخ االدعاء

386

تاريخ ايداع الطلب :

20/07/2020

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

مايوكارديا ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1555سـييرا بوينت باركواي ،بريسـبان ،كاليفورنيا ،28550
الواليات المتحدة األمريكية

20/07/2020

eaaN tpac lppA:
MyoKardia, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA
94005, USA

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك ( ص.ب
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 61 11114 - 6645شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
صقرة  ،عمان
172485
Class
44
44
الصنف
166840

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير المعلومات الطبية من خالل مستودع بيانات دولي عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير
المعلوما ت في مجاالت الصحة والطب؛ خدمات توفير المعلومات الطبية في مجال األدوية.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Providing medical information through an internet-based
international repository; providing information in the fields of
health and medicine; providing medical information in the field
of pharmaceuticals

387

تاريخ ايداع الطلب :

20/07/2020

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

مايوكارديا ،إنك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 1555سـييرا بوينت باركواي ،بريسـبان ،كاليفورنيا ،28550
الواليات المتحدة األمريكية

20/07/2020

eaaN tpac lppA:
MyoKardia, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA
94005, USA

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك( ص.ب - 6645
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 61 11114شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
172486
Class
44
44
الصنف
166847

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير المعلومات الطبية من خالل مستودع بيانات دولي عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير
المعلومات ف ي مجاالت الصحة والطب؛ خدمات توفير المعلومات الطبية في مجال األدوية.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Providing medical information through an internet-based
international repository; providing information in the fields of
health and medicine; providing medical information in the field
of pharmaceuticals

388

Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Alhayat General Hospital
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-AL Swefieh, P.O.Box: 710101,
11185
Applicant for
P.O.Box 852650 -11185 Amman-Swefieh
Correspondence
Trademark
172511
Class
44

Goods/Services
services related to: hospitals, telemedicine, dentistry, optometry
and mental health medical clinic, medical analysis,
physiotherapy ,peech therapy, blood bank and human tissue
bank, dietary and nutritional advice, health spa, artificial
insemination and in vitro fertilization, body piercing and
tattooing chiropractic, hair transplant, human tissue bank
massage, medical advice for individuals with _ disabilties
medical equipment rental, medical screening, midwife, medical
nursing, pharmacy advice, plastic surgery, psychologist,
sanatorium, rental of sanitary installations,, sauna.
The registration of this mark does not give owners the right to
use the general drawing and general descriptive words if used
separately from the mark

44

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة مستشفى الحياة العام ذ
االردن
م.م.ذ
11140 ,615151:ب. ص، الصويفية-عمان

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

الصويفية-  عمان11140 - 406705 ب.ا ص

عنوان التبليغ

الصنف

166011

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 العيادات, الخدمات المتعلقة ب المستشفيات طب األسنان والبصريات والصحة النفسية
 بنك الدم وبنك األنسجة البشرية ؛,  عالج النطق،العالج الطبيعي،  التحليل الطبي,الطبية
، التلقيح الصناعي والتخصيب في المختبر,  الحمامات الصحية, المشورة الغذائية والتغذوية
 بنك األنسجة، زراعة الشعر,  العالج بتقويم العمود الفقري, تقب الجسم والوشم
 الفحص،  تأجير المعدات الطبية, المشورة الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة, التدليك،البشرية
,  الطب النفسي/، الجراحة التجميلية،  التمريض الطبي ال نصائح الصيدالنية،  القابلة, الطبي
الساونا، تاجير المنشأت الصحية,المصحات

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الرسم العام والكلمات
العامة والوصفية بمعزل عن العالمه
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Date of

16/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

16/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ابن سينا للمواقع االلكترونيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
11208 ,8185:ب. ص، 184 شارع الملكة رانية عمارة

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

???  شارع الملكة رانية عمارة11208 - 8185 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

BenSeena Websites
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address 148 Qween Rania St Jubaiha, P.O.Box:
4140, 11953
Applicant for
P.O.Box 4140 -11953 148 Qween Rania St
Correspondence
Jubaiha
Trademark
172487
Class
44

Goods/Services
Medical website: providing medical information via a website,
medical assistance consultancy provided by doctors and other
specialized personnel, medical assistance, medical counseling

44

الصنف

166846

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تقديم رعاية، موقع إلكتروني طبي تقديم معلومات طبية وصحية عن طريق موقع إلكتروني
 استشارة طبية، مساعدة طبية،صحية واستشارات من قبل أطباء ومتخصصين

390

تاريخ ايداع الطلب :

10/01/2021

اسم طالب التسجيل:

فائق زياد فائق محمود

جنسية الطالب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
فرد
عمان  ،ص.ب1114 ,154:

عنوان التبليغ

ص.ب  1114 - 154عمان

رقم العالمة التجارية

166800

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات صالون تجميل

اعالن الجريدة الرسمية

10/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

Faek Zeyad Faek
Mahmoud
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 108, 1118

الصنف

44

Applicant for
P.O.Box 108 -1118 amman
Correspondence
Trademark
172455
Class
44

Goods/Services
Beauty saloon services

391

Date of

11/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Osama sukkari
&Associates -Attorneys
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address cirty/street:Amman-AL-N asser Bin
Jameel st., P.O.Box: 927157, 11110

Goods/Services
legal services
The registration of this trademark should be inlight blue, dark
blue and black colors according to the print filed with the
application
Registration of this mark does not give owners the exclusive
right to use common words separately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

محامون- شركة اسامة سكري وشركاؤه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

:جنسية الطالب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

،  شارع الشريف ناصر بن جميل- عمان:الشارع/المدينة
11115 ,266106:ب.ص
 شارع- عمان:الشارع/ المدينة11115 - 266106 ب.ص
الشريف ناصر بن جميل

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 927157 -11110
cirty/street:Amman-AL-N asser Bin
Jameel st.
172435
Class
45

11/08/2020

45

الصنف

166880

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات قانونية
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االزرق الغامق واالزرق الفاتح واالسود وذلك
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة بمعزل عن
.العالمه

