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173002
Date of

23/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Brandt Consolidated, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2935 Koke Mill Road, Springfield, IL 62711,
USA
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172918
Class
1

Goods/Services
Plant food using Mannitol-Sorbitol complexing of plant
nutrients.
Claiming red, black and white colors.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (TECHNOLOGY) if used
separately from the Mark.

23/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،براندت كونسوليديتيد
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،15766  إلينوي، سبرينغفيلد، كوك ميل رود5392
المتحدة األمريكية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
1
الصنف
675361

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. سوربيتول من مغذيات النبات- غذاء نباتي باستخدام مركب مانيتول
.مع المطالبة بااللوان االحمر واالسود واالبيض
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.) إذا وردت بمعزل عن العالمةTECHNOLOGY (
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Date of

21/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Fosroc International
Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Drayton Manor Business Park, Coleshill
Road, Tamworth, Staffordshire, B78 3XN,
United Kingdom.
Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
173035
Class
1

Goods/Services
Chemicals for use in industry and science; industrial chemicals;
concrete-aeration chemicals; synthetic resins; unprocessed
resins; unprocessed polymer resins; chemical compounds,
compositions, mixtures and preparations; epoxy resins;
grinding aids for cement and concrete; strength enhancers for
cement and concrete; additives for use in mixing concrete and
cement; additives for use in binding concrete and cement;
additives to accelerate the setting of concrete and cement;
admixtures for cement, mortar, grout, plaster, aggregates and
concrete; plasticisers; polymers; chemicals and preparations
for adding to cementitious mixtures; chemical admixtures for
concrete; concrete curing agents; chemical compositions for
hardening concrete; bonding agents; compounds, chemicals,
additives and agents to aid water retention in concrete, cement
and constructional material; superplasticising admixtures;
adhesives for use in industry; chemical coating compositions
for use in the building, construction and civil engineering
industries; chemical coatings for weatherproofing and
waterproofing; chemical coatings for concrete, steel and other
substrates; polymer coatings; chemical products for use in the
building and construction industry as surface coatings; polymer
modified waterproofing membrane systems for concrete and
masonry surfaces supplied in ready to mix kits; polymer
solutions; polymer powders; polymers for use in the
manufacture of floor finishes, floor sealers and surface
coatings; acrylic polymer modified protective and decorative
coating for concrete and masonry; acrylic and cementitious
powders for coatings; protective and decorative coating for
concrete and masonry; waterproofing and weatherproofing
membranes in liquid chemical form for use in water/vapour
proofing applications including construction, foundations,
basements, tunnels, ground floors, suspended floors, car
decks, roof terraces, balconies, patios, bridges, retail units,
inspection pits, water retaining structures, sewage works and
inverted roofs; waterproofing chemical compositions;
adhesives for waterproofing; additives (chemical) for use in
waterproofing concrete; protective coatings (chemicals); damp
proofing preparations; concrete preservatives, except paints
and oils.

21/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

فوسروك انترناشيونال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

، تامورث، كولشيل رود،درايتون مانور بيزنس بارك
 المملكة المتحدة،أكس أن9 17 بي،ستافوردشاير
،  دابوق،  شارع الحجاز/  عمان66639 - 399939 ب.ص
57 بناء رقم
1
الصنف
679992

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الك يماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي؛ كيماويات صناعية؛ كيماويات لتهوية
الخرسانة؛ راتنجات تصنيعية؛ راتنجات غير معالجة؛ راتنجات بوليمر غير معالجة؛ مركبات
وتركيبات وخالئط ومستحضرات كيميائية؛ راتنجات إبوكسية؛ مساعدات تجليخ لإلسمنت
والخرسانة؛ مدعمات القوة لإلسمنت والخرسانة؛ إضافات تستخدم في خلط الخرسانة
واإلسمنت؛ إضافات تستخدم في تماسك اإلسمنت والخرسانة؛ إضافات لتسريع تثبيت
الخرسانة واإلسمنت؛ مركبات لإلسمنت والمالط واإلسمنت المائع والركام والخرسانة؛
ملدنات؛ بوليمرات؛ كيماويات ومستحضرات تضاف إلى المخاليط إسمنتية الخصائص؛
مركبات كيميائية للخرسانة؛ عوامل معالجة الخرسانة؛ مركبات كيميائية لتقسية الخرسانة؛
عوامل مساعدة على التماسك؛ مركبات وكيماويات وإضافات وعوامل للمساعدة في االحتفاظ
بالماء داخل الخرسانة واإلسمنت والمواد اإلنشائية؛ مركبات تلدين قوية؛ مواد اللصق
ا لمستخدمة في الصناعة؛ مركبات التغطيات الكيماوية التي تستخدم في صناعات البناء
والتشييد والهندسة المدنية؛ التغطيات الكيماوية لمقاومة عوامل الطقس ومنع تسرب الماء؛
تغطيات كيماوية للخرسانة والفوالذ وغيرها من الطبقات التحتية؛ تغطيات البوليمر؛ منتجات
كيميائية تستخ دم في صناعة البناء واإلنشاء كتغطيات لألسطح؛ أنظمة أغشية بوليمر معدلة
لمنع تسرب الماء للخرسانة وأعمال البناء التي يتم توريدها في عبوات جاهزة للخلط؛ محاليل
البوليمر؛ مساحيق البوليمر؛ بوليمرات تستخدم في صناعة تشطيبات األرضيات وموانع
تسرب األرضيات وتغطيات األس طح؛ تغطيات أكريليك البوليمر المعدل الوقائية والزينية
للخرسانة وأعمال البناء؛ مساحيق أكريليكية وإسمنتية الخصائص للتغطيات؛ أغطية وقائية
وزينية للخرسانة وأعمال البناء؛ أغشية مقاومة مانعة لتسرب الماء ومقاومة لعوامل الطقس
البخار بما في ذلك/ذات شكل كيميائي سائل لالستخدام في تطبيق ات منع تسرب الماء
اإلنشاءات واألساسات والسراديب واألنفاق والطوابق األرضية والطوابق المعلقة وأدوار
السيارات وشرفات السطح والبلكونات واألفنية والجسور ووحدات التجزئة وحفر التفتيش
وإنشاءات احتجاز الماء وأعمال الصرف واألسطح المعكوسة؛ مركبات كيميائية لمنع تسرب
الماء؛ مواد الصقة لمنع تسرب الماء؛ إضافات (كيميائية) تستخدم في منع تسرب الماء
 مواد حافظة،للخرسانة؛ تغطيات واقية (كيماويات)؛ مستحضرات منع تكون الرطوبة
.للخرسانة ماعدا الدهانات والزيوت
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/03/2018

اسم طالب التسجيل:

شركة مروح عساف وشريكه

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

االردن
تضامن
عمان -سحاب المدينه الصناعيه  ،ص.ب66369 ,339:

عنوان التبليغ

ص.ب  66369 - 339عمان  -صويلح

رقم العالمة التجارية

675171

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صابون سائل لليدين

13/03/2018

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Muraweh assaf &partner
CO
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 993, 11910

3

Applicant for
P.O.Box 993 -11910 AMMAN -SOWAILEH
Correspondence
Trademark
172876
Class
3

Goods/Services
Hand soap liquid
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Date of

15/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Modern Ideal General
Trading Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- ABu alanda , P.O.Box: 450, 11947

Applicant for
P.O.Box 450 -11947 Amman- Yarmouk St
Correspondence
Trademark
172968
Class
3

Goods/Services
Bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning , polishing, scouring and abrasive preparations, soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices
hair dyes, Make-up, shampoos, Toilet water,
Wax(Depilatory-), Stain removers.

15/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة العصرية المثالية للتجارة العامة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

3

66317 ,129:ب. ص، ابو علندا- عمان

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

 شارع اليرموك-  عمان66317 - 129 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

675311

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات,مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس
 غسول, مستحضرات تجميل, عطور وزيوت عطرية, صابون,تنظيف وصقل وجلي وكشط
,شمع ازالة الشعر,  كالونيا, اصباغ للشعر مكياج شامبو,(لوشن) للشعر؛ منظفات أسنان
.مزيالت البقع
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Date of

16/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Allergan, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612,
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
172922
Class
3

Goods/Services
Non-medicated cosmetic and skincare preparations, including
skin cleansers, skin toners, facial skin lotions, skin
moisturizers, anti-aging moisturizers, skin creams and beauty
serums, anti-aging creams, eye creams and beauty serums,
anti-wrinkle creams, hair texture cream and hair texture lotion,
firming creams and lotions as cosmetic preparations, after sun
creams, sun damage repair creams, age-retardant creams as
anti-aging cream, age spot reducing creams, sunscreens as a
type of sunscreen preparation, exfoliant creams, chemical skin
peeling solutions as a type of non-medicated skin care
preparation, body mist as non-medicated skin care preparation,
body sprays, facial mist as non-medicated skin care
preparation, facial spray, beauty masks; Non-medicated
cosmetics in the form of skin and face creams, gels, ointments,
pastes, foams, lotions, sprays and waxes for non-medically
treating glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries and defects
and conditions of the human skin.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (AESTHETICS) if used separately
from the Mark.

16/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،اليرجان
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،35165  كاليفورنيا، ايرفاين، دوبونت درايف5252
المتحدة االمريكية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
675355

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة غير الطبية بما في ذلك منظفات البشرة ومنشطات
البشرة غسوالت ( لوشن) بشرة الوجه ومرطبات البشرة والمرطبات المضادة للشيخوخة
وكريمات البشرة وأمصال التجميل وكريمات مكافحة الشيخوخة وكريمات العين امصال
التجميل والكريمات المضادة للتجاعيد وكريم تصفيف الشعروغسول تصفيف الشعر وكريمات
وغسوالت تمليس كمستحضرات تجميلية وكريمات ما بعد التشميس وكريمات إصالح أضرار
أشعة الشمس وكريمات مقاو مة التقدم في السن مثل كريم مضاد للشيخوخة وكريمات لتقليل
البقع العمرية وواقيات الشمس كنوع من مستحضرات الوقاية من الشمس وكريمات التقشير
و محاليل تقشير الجلد الكيميائية كنوع من مستحضرات العناية بالبشرة غير الطبية ورذاذ
الجسم كمستحضر للعناية بالبشرة غير طبي وبخاخات الجسم رذاذ الوجه كمستحضر للعناية
 مستحضرات التجميل غير الطبية على شكل،بالبشرة غير طبية ورذاذ الوجه و أقنعة التجميل
كريمات وهالم ومراهم ومعاجين ورغوة وغسوالت ( لوشن) وشمع للبشرة والوجه للمعالجة
.غير الطبية لتجاعيد الجبهة وتجاعيد الوجه وعدم تناسق وعيوب وحاالت البشرة

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.) إذا وردت بمعزل عن العالمةAESTHETICS (
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تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2020

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

بوني آند كلوز انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 9319هوارد هيوز باركواي ،سويت  ،299الس فيغاس ،ان
في  ،13613الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
675161

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل ،منتجات العناية بالبشرة الشخصية وبالتحديد الصابون وكريمات
الترطيب والغسوالت (لوشن) واألمصال والكريمات المقاومة للتجاعيد وكريمات التفتيح
ومقويات البشرة وعبوات وأقنعة تنظيف وترطيب الوجه وغسوالت لتقشير للوجه والجسم
ومزيالت بقع البشرة وكريمات العين ومزيالت مكياج العيون ومعالجات واقنعة مقاومة
للشيخوخة ومعالجات واقنعة لتصغير المسام وغسوالت (لوشن) واقية من الشمس وكريمات
وغسوالت (لوشن) لبعد التعرض للشمس ،العطور والكولونيا وزيت االستحمام وظالل العيون
واقالم ملونة للعيون واقالم ملونة للحواجب وكريمات مرطب للبشرة والماسكارا وأحمر
الخدود وبودرة الوجه والجسم وماكياج أساس للجسم ومرطبات البشرة وأحمر الشفاه وملمع
الشفاه وقلم تحديد الشفاه وطالء اس اس لألظافر وطالء لألظافر وصابون غير طبي لالستخدام
الشخصي وكريم ليلي وكريم لليدين واقنعة تجميل ومزيالت مكياج وبخاخ كولونيا وكريم
للجسم وغسوالت (لوشن) للجسم وجل (هالم) للحمام واالستحمام وصابون االستحمام وماء
التواليت (عطر مخفف) ومرطب للبشرة وزيت تدليك للجسم وغسول للجسم وصابون للبشرة
ومزيل العرق لالستعمال البشري وبلسم ملطف للشعر وشامبو للشعر وجل (هالم) للشعر

05/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Bonnie & Claus Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3960 Howard Hughes Parkway, Suite 500,
Las Vegas, NV 89169, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172814
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetics; Personal skin care products, namely, soaps,
moisturizing creams, lotions, serums, anti-wrinkle creams,
brightening creams, skin toners, cleansing and moisturizing
facial packs and masks, exfoliating skin scrubs for face and
body, skin spot remover, eye cream, eye make-up remover, antiaging treatments and masks, pore minimizing treatments and
;masks, sunscreen lotions, after-sun creams and lotions
Perfume, Cologne, Bath Oil, Eye Shadow, Eye Color Pencil,
Brow Color Pencil, Skin Conditioning Cream, Mascara, Blusher,
Face and Body Powder, Foundation Makeup, Skin Moisturizers,
Lipstick, Lip Gloss, Lip Contour Pencil, Nail Enamel, Nail Polish,
Non-medicated Soap for Personal Use, Night Cream, Hand
Cream, Cosmetic Masques, and Makeup Remover, cologne
spray, body cream, body lotion, bath and shower gel, bath soap,
Eau de toilette, skin moisturizer, body massage oil, body wash,
skin soap, deodorant for human use, hair conditioners, hair
shampoo, hair gel.
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تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2020

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

بوني آند كلوز انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 9319هوارد هيوز باركواي ،سويت  ،299الس فيغاس ،ان
في  ،13613الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
675162

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد على شكل اضافات ثاني أكسيد الكربون لتحسين مظهر البشرة يباع كمكون ال يتجزأ
(أساسي) من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة الشخصية وبالتحديد الصابون
والكريمات المرطبة والغسوالت (لوشن) والكريمات المقاومة للتجاعيد وكريمات التفتيح
وغسوالت لتقشير للوجه والجسم ومزيالت بقع البشرة بسبب التقدم في العمر ومستحضرات
عالج آثار حب الشباب غير الطبية وكريمات العين ومزيالت مكياج العيون والكريمات
المقاومة للشيخوخة وكريمات العين المقاومة للشيخوخة والمرطبات المقاومة للشيخوخة
والغسوالت (لوشن) المضادة للشيخوخة ومستحضرات البشرة واألقنعة غير الطبية لتصغير
المسام وغسوالت (لوشن) واقية من الشمس وكريمات وغسوالت (لوشن) لبعد التعرض
للشمس

05/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Bonnie & Claus Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3960 Howard Hughes Parkway, Suite 500,
Las Vegas, NV 89169, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172815
Class
3

Trademark

Goods/Services
Ingredient in the nature of carbon dioxide additive to improve
appearance of skin sold as an integral component of cosmetics
and personal skin care products, namely, soaps, moisturizing
creams, lotions, antiwrinkle creams, brightening creams,
exfoliating skin scrubs for face and body, age spot removers,
non-medicated acne spot treatment preparations, eye creams,
eye make-up removers, anti-aging creams, antiaging eye
creams, anti-aging moisturizers, anti-aging lotions, nonmedicated skin preparations and masks to minimize pores,
sunscreen lotions, after-sun creams and lotions

10

Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Bayer Aktiengesellschaft
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172981
Class
3

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

06/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن26979 ،اللي-ويلهيلم-كايسر

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
675316

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات التبييض والمواد األخرى تحديدا المنظفات والمبيضات والنشا لالستخدام في
 عطور وزيوت، صابون غير معالج طبيا، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط،الغسيل
 منظفات أسنان،عطرية ومستحضرات تجميل غير معالجة طبيا وغسول شعر غير معالج طبيا
 مواد دباغة تحديدا مستحضرات العناية ضد الشمس غير معالجة طبيا،غير معالجة طبيا
ومستحضرات مانعة للشمس ومستحضرات حاجبة للشمس ومستحضرات الدباغة بالشمس
ومستحضرات العناية بالبشرة غير معالجة طبيا وبلسم الشفاه غير معالج طبيا وكريمات ما
 مستحضرات تجميل ومستحضرات الزينة غير المعالجة،بعد الشمس وغسول وجل وزيوت
 مستحضرات الدباغة الذاتية ومستحضرات،طبيا وجميعها لالستخدام في الدباغة بالشمس
 مستحضرات العناية بالقدمين غير، مستحضرات ترطيب البشرة،الدباغة بدون الشمس
 مستحضرات وأدوات صحية تحديدا غسول مهبلي ألغراض الصحة الشخصية،المعالجة طبيا
. غسول العين غير المعالج طبيا، زيوت عطرية،أو إزالة الرائحة الكريهة
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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
172853
Class
3

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

22/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.هيمااليا جلوبال هولدينغز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

جزر كايمان
شركة اجنبية

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

 جراند،6615 ب. ص، الجين افينيو691 ،هيمااليا هاوس
 جزر كايمان،6695- 6  كيه واي،كايمان
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
675129

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.الصابون والمستحضرات الصحية كونها مواد زينة
(Hands), ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
.( إذا وردت بمعزل عن العالمةPure
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
OUD MILANO
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Avenue des Champs-Elysées 34, 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
172913
Class
3

Goods/Services
Cosmetics; Hair dyes; Make-up; Perfumes; Shampoos; Soap;
Antiperspirants; Abrasives; Air fragrancing preparations;
Cleaning preparations.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (COSMETICS) if used separately
from the Mark.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة عود ميالنو
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، باريس72991 ،91 أفينو ديه شانزلزيه

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
675369

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد، مضادات للعر ق، صابون، شامبو، عطور، مكياج، أصباغ للشعر،مستحضرات تجميل
. مستحضرات تنظيف، مستحضرات تعطير الجو،)سحج (سنفرة
)COSMETICS( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.إذا وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

09/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
GSS Cosmetics, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
53state street ,17 th floor,Boston, MA
02109,United states of America
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172925
Class
3

09/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.شركة جي أس أس كوزمتيكس إنك
امريكا
شركة اجنبية

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

ام ايه، بوسطن,67 الطابق،  ستايت ستتريت29
الواليات المتحدة األمريكية،95693
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
675352

Goods/Services
Amber [perfume]; aromatics [essential oils]; air fragrancing
preparations; balms, other than for medical purposes; lip glosses;
petroleum jelly for cosmetic purposes; sachets for perfuming linen;
scented water; lavender water; toilet water; depilatory wax; mustache
wax; massage gels, other than for medical purposes; make-up;
depilatory preparations; perfumes; greases for cosmetic purposes;
perfumery; decorative transfers for cosmetic purposes; shaving
stones [astringents]; eyebrow pencils; cosmetic pencils; alum stones
[astringents]; beard dyes; cosmetic dyes; cosmetic creams; skin
whitening creams; incense; hair spray; nail polish; hair lotions;
lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils
for perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet
purposes; essential oils; essential oils of cedarwood; essential oils of
lemon; essential oils of citron; oils for cleaning purposes; bergamot
oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose oil; almond milk for
cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; musk
[perfumery]; deodorant soap; shaving soap; cakes of toilet soap;
antiperspirant soap; soap for foot perspiration; soap; almond soap;
mint for perfumery; cosmetic kits; eau de Cologne; joss sticks;
pumice stone; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving
preparations; cosmetic preparations for baths; bath preparations, not
for medical purposes; hair straightening preparations; hair waving
preparations; body deodorants [perfumery]; leather bleaching
preparations; cosmetic preparations for slimming purposes; laundry
bleach; make-up removing preparations; nail care preparations;
collagen preparations for cosmetic purposes; aloe vera preparations
for cosmetic purposes; sunscreen preparations; make-up powder;
nail varnish removers; tissues impregnated with cosmetic lotions;
tissues impregnated with make-up removing preparations; potpourris
[fragrances]; bath salts, not for medical purposes; fumigation
preparations [perfumes]; astringents for cosmetic purposes; eyebrow
cosmetics; make-up preparations; sun-tanning preparations
[cosmetics]; hair dyes; cosmetic preparations for eyelashes;
cosmetic preparations for skin care; cosmetics; mascara; detergents,
other than for use in manufacturing operations and for medical
purposes; antiperspirants [toiletries]; phytocosmetic preparations;
talcum powder, for toilet use; henna [cosmetic dye]; dry shampoos;
shampoos; herbal extracts for cosmetic purposes; extracts of flowers
[perfumes]; ethereal essences; badian essence; mint essence
[essential oil]; creams for leather; deodorants for human beings or for
animals; dentifrices; cleansers for intimate personal hygiene
purposes, non medicated.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البلسم خالف ما، مستحضرات تعطير الجو،] عطور [زيوت عطرية،]كهرمان [عطر
 أكياس، الهالم البترولي ألغراض التجميل، بلسم خاص بالشفاه،هو لألغراض الطبية
 الشمع الزالة، ماء الزينة المعطر، ماء الخزامى، الماء المعطر،معطرة للبياضات
، الماكياج، جل التدليك بخالف ما هو لألغراض الطبية، شمع للشوارب،الشعر
، المواد العطرية، مواد دهنية ألغراض التجميل، العطور،مستحضر ات إزالة الشعر
 أقالم تحديد،] حجارة حالقة [شد البشرة،الصور المنقولة التزيينية ألغراض التجميل
، أصباغ اللحى،) حجر الشبة (لشد البشرة، أقالم التحديد التجميلية،الحواجب
 بخاخ تثبيت، البخور، كريمات تفتيح البشرة، الكريمات التجميلية،الصبغات التجميلية
، لوشن (غسول) لغايات التجميل، غسول الشعر، طالء تلميع أظافر،الشعر
 زيوت، زيوت للعطور والروائح، أقنعة التجميل،لوشن(غسول) ما بعد الحالقة
 الزيوت العطرية من خشب، زيوت أثيرية، زيوت ألغراض الزينة،ألغراض التجميل
 الزيوت، الزيوت العطرية من األترج، الزيو ت العطرية من الليمون،األرز
 زيت، زيت الخزامى، زيت الياسمين، زيت البرغموت العطري،الستخدامات التنظيف
، مستحلبات التنظيف لغايات الزينة، حليب اللوز ألغراض التجميل، زيت الورد،اللوز
 قطع من، صابون الحالقة، صابون إلزالة الروائح الكريهة،]مسك [لصناعة العطور
 صابون، الصابون، صابون لتعرق األقدام، الصابون المضاد للتعرق،صابون الزينة
 عود، ماء الكولونيا العطري، أطقم مستلزمات التجميل، نعناع لصناعة العطور،اللوز
، مستحضرات الحالقة، مراهم ألغراض التجميل، احمر الشفاه، حجر الخفاف،البخور
 مستحضرات لالستحمام لغير،مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام
 مزيالت، مستحضرات تجعيد الشعر، مستحضرات تمليس الشعر،الغايات الطبية
 مستحضرات تجميل، مستحضرات إزالة لون الجلد المدبوغ،]رائحة الجسم [عطور
 مستحضرات العناية، مستحضرات إزالة المكياج، مبيضات الغسيل،لغايات التخسيس
 مستحضرات الصبار، مستحضرات الكوالجين الستخدامات التجميل،باألظافر
 مزيالت، مساحيق الماكياج، مستحضرات الوقاية من الشمس،ألغراض تجميلية
 المناديل، المناديل المشربة بلوشن(غسول) مستحضرات التجميل،طالء األظافر
 األوعية التي تحتوي على أوراق الورود،المشربة بمستحضرات إزالة المكياج
،] مستحضرات تبخير [عطور، أمالح االستحمام لغير الغايات الطبية،)(معطرات
، مستحضرات المكياج، مستحضرات تجميل الحواجب،القابضات لغايات التجميل
 أصباغ،)مستحضرات اكتساب اللون األسمر بفعل أشعة الشمس (مستحضرات تجميل
، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، مستحضرات التجميل للرمو ش،للشعر
 المنظفات عدا عن المستخدمة في العمليات، الماسكارا،مستحضرات التجميل
،) المستحضرات المضادة للتعرق (ماء للزينة،الصناعية ولالستخدامات الطبية
، مسحوق التالك الستخدامات الزينة،مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات
 مستخلصات األعشاب الستخدامات، الشامبو، الشامبو الجاف،)الحنة (صبغة ت جميل
 خالصة، عطر باديان، خالصات أثيرية،] مستخلصات الزهور [عطور،التجميل
 مزيالت روائح كريهة لإلنسان أو، كريمات للجلد المدبوغ،]النعناع [زيت عطري
 المطهرات لغايات النظافة الشخصية الحميمية غير، منظفات األسنان،الحيوان
.الطبية

14

Date of

09/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

hanan salah abed al;
hameed obaid
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/naour, P.O.Box: 9609583, 11196

Applicant for
Amman/naour, P.O.Box: 9609583, 11196
Correspondence
Trademark
172891
Class
3

Goods/Services
soap,cosmetics soap,deodorant soap, perfume, body oil,
cosmetic oils,bath oil, message oil,beauty lotions, hair
cream,hair decolorants,hair oils, shampoos for the hair,beauty
serums for nails and eyelashes and eye brows,eye lotions, eye
make up remover,hair perfumes

09/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

حنان صالح عبدالحميد عبيد

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

66631 ,3193219:ب. ص، ناعور/عمان

66631 ,3193219:ب. ص، ناعور/عمان
3

الصنف

675136

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 زيوت, ' زيت للجسم, عطر,  صابون مزيل العرق,  صابون مستحضرات ال تجميل, صابون
مزيالت تلوين الشعر زيوت,  كريم للشعر,  لوشن تجميل, زيت رسائل, زيت استحمام, تجميل
 المستحضرات ومزيل, سيروم تجميل لألظافر والرموش وحواجب العين, شامبو للشعر, شعر
مكياج العيون وعطور الشعر
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Date of

12/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

12/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الرذاذ للتجارة واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66661 ,619519:ب. ص، دوار خلدا/عمان

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

 عمان دوار خلدا77669 - 217 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

al razaz for trading
&investment group
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/khalda cycle, P.O.Box: 140283,
11118
Applicant for
P.O.Box 567 -77110 Amman Khalda Circle
Correspondence
Trademark
172943
Class
3

Goods/Services
- Air Fresheners preparations . bath cosmetics preparations
.Antiseptic bar soap . Neel for washing ( Blue dye) . polisher for
furniture and floor . Shampoo. Soap. Fabric softener ( used for
washing ) . Washing preparations . Dishwashing liquid . Bleach
clothes ., Glass cleaner , laxative for clothes , Perfumed ,
Bathroom cleaner , Kitchen cleaner , Flooring gel , Flooring
polisher , Lime scale remover , Carpet cleaner , colorful clothes ,
Cleaning detergent , Shower gel , Dish washing liquid soap ,
Cleaning materials , Perfumes , Mattress for clothes , Gel for
cleaning floor , Glass polisher , Freshener for clothes , Liquid
detergent for clothes , Liquid for cleaning clothes , Detergent
powder , Fabric softener , Bathroom cleaner , Washing and
bleaching for washing uses preparations

3

الصنف

675319

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تعطير الجو و مستحضرات تجميلية لإلستحمام و صابون مطهر و نيلة للغسيل
(الصبغة الزرقاء ) و ملمع لألثاث واألرضيات و شامبو و صابون ومنعمات لألقمشة [تستخدم
ِّ
ملين- منظف زجاج- مبيض المالبس- للغسيل] و مستحضرات غسيل و سائل الجلي و
 مزيل-  ملمع ارضيات-  جل ارضيات-  منظف مطابخ-  منظف حمامات-  معطر- المالبس
 صابون سائل، -  جل استحمام-  مسحوق غسيل-  مالبس ملونة-  منظف سجاد- التكلس
،  ملمع زجاج،  مطري للمالبس وجل لتنظيف االرضيات،  العطور،  مواد التنظيف، للجلي
 منعم،  مسحوق غسيل،  سائل لتنظيف المالبس، معطر للمالبس منظف سائل للمالبس
 مستحضرات الغسيل والتبييض الستعماالت الغسيل،  منظف حمامات، مالبس
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Date of

12/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

12/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الرذاذ للتجارة واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66661 ,619519:ب. ص، دوار خلدا/عمان

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

 عمان دوار خلدا77669 - 217 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

al razaz for trading
&investment group
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/khalda cycle, P.O.Box: 140283,
11118
Applicant for
P.O.Box 567 -77110 Amman Khalda Circle
Correspondence
Trademark
172944
Class
3

Goods/Services
- Air Fresheners preparations . bath cosmetics preparations
.Antiseptic bar soap . Neel for washing ( Blue dye) . polisher for
furniture and floor . Shampoo. Soap. Fabric softener ( used for
washing ) . Washing preparations . Dishwashing liquid . Bleach
clothes ., Glass cleaner , laxative for clothes , Perfumed ,
Bathroom cleaner , Kitchen cleaner , Flooring gel , Flooring
polisher , Lime scale remover , Carpet cleaner , colorful clothes ,
Cleaning detergent , Shower gel , Dish washing liquid soap ,
Cleaning materials , Perfumes , Mattress for clothes , Gel for
cleaning floor , Glass polisher , Freshener for clothes , Liquid
detergent for clothes , Liquid for cleaning clothes , Detergent
powder , Fabric softener , Bathroom cleaner , , Washing and
bleaching for washing uses preparations .

3

الصنف

675311

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات تعطير الجو و مستحضرات تجميلية لإلستحمام و صابون مطهر و نيلة للغسيل
(الصبغة الزرقاء ) و ملمع لألثاث واألرضيات و شامبو و صابون ومنعمات لألقمشة [تستخدم
ِّ
ملين- منظف زجاج- مبيض المالبس- للغسيل] و مستحضرات غسيل و سائل الجلي و
|  مزيل-  ملمع ارضيات-  جل ارضيات-  منظف مطابخ-  منظف حمامات-  معطر- المالبس
 صابون سائل، -  جل استحمام-  مسحوق غسيل-  مالبس ملونة-  منظف سجاد- التكلس
،  ملمع زجاج،  مطري للمالبس وجل لتنظيف االرضيات،  العطور،  مواد التنظيف، للجلي
 منعم،  مسحوق غسيل،  سائل لتنظيف المالبس، معطر للمالبس منظف سائل للمالبس
 مستحضرات الغسيل والتبييض الستعماالت الغسيل،  منظف حمامات، مالبس
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Date of

20/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

20/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمود سالم اسماعيل هياجنه

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
56669 ,56669:ب. ص، ش الجامعه/ اربد

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

ش الجامعه/  اربد56669 - 56669 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Mahmoud Salem Ismael
Hayajneh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid/jamaa street, P.O.Box: 21110, 21110

Applicant for
P.O.Box 21110 -21110 Irbid/jamaa street
Correspondence
Trademark
172880
Class
3

Goods/Services
hair spray, hair straightening preparations, hair lotions*, hair
conditioners, shampoos*, lotions for cosmetic purposes,
neutralizers for permanent waving

3

الصنف

675119

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, مستحضرات ترطيب الشعر, * غسول الشعر, مستحضرات تمليس الشعر,بخاخ تثبيت الشعر
 مبطالت تجعيد الشعر الدائم, لوشن لغايات التجميل,* الشامبو
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Date of

25/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Khaled Abdul Hameed
Ammash & Partners
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, King Abdullah II street, P.O.Box:
3436, 11181
Applicant for
Correspondence
Trademark

Trimark Consulting Company (Trimark)
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
172896
Class
3

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

25/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

خالد عبدالحميد عماش وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

66616 ,9191:ب. ص،  شارع الملك عبدهللا الثاني, عمان

ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك ( ص
 وادي، شارع الشريف ناصر بن جميل76 66661 - 7719
 عمان، صقرة
3
الصنف
675131

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

25/11/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد مصطفى محمد طايع

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:

AHAMD MUSTAFA
MOHMMAD TAYE
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Sport City , Behind ALithhad Schools ,
Amman, P.O.Box: 831154, 11181

المدينة الرياضية  ،خلف مدارس االتحاد  ،عمان ،
ص.ب66616 ,196621:
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 66611 - 116629
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 23
الطابق االرضي
675319

25/11/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور  ،الزيوت العطرية  ،ماء الكولونيا مواد التجميل وتحديدا كريمات الجسم والبشرة
واليدين  ،احم ر الشفاه  ،المسكارة  ،اقالم التجميل  ،مساحيق التجميل ، ،صبغات الشعر ،
اطقم مواد التجميل  ،اقنعة التجميل  ،غسوالت التجميل السائلة  ،مزيالت التعرق  ،الشامبو ،
بلسم الشعر  ،بروتينات الشعر ،رشوش الشعر  ،مستحضرات العناية باالظافر  ،مستحضرات
ازالة المكياج  ،كري مات تبييض البشرة ،مستحضرات اسمرار البشرة  ،مستحضرات
الوقاية من الشمس  ،الصابون  ،صابون مضاد للعرق  ،شمع ازالة الشعر  ،مناديل ورقية
مشربه بغسوالت تجميلية  ،حنة الشعر ،مستحضرات استحمام ليست الغراض طبية ،
غسوالت جسم وجل استحمام  ،كريمات استحمام

Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172963
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumes, essential oils , eau de Cologne, cosmetics , namely
body, skin and hands creams , lipsticks , mascara , cosmetic
pencils, make up powders, hair dyes , cosmetics kits , beauty
masks, lotions, deodorants , shampoo, conditioners , hair
proteins , hair sprays , nail care preparations, make up
removing preparations, skin whitening creams, sun-tanning
preparations, sunscreen preparations, soap, Soap (Deodorant-),
Wax (Depilatory-), Tissues impregnated with cosmetic lotions,
henna , bath preparations, not for medical purposes, body wash
and shower gel, shower creams
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Date of

25/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AHAMD MUSTAFA
MOHMMAD TAYE
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Sport City , Behind ALithhad Schools ,
Amman, P.O.Box: 831154, 11181

Goods/Services
Perfumes, essential oils , eau de Cologne, cosmetics , namely
body, skin and hands creams , lipsticks , mascara , cosmetic
pencils, make up powders, hair dyes , cosmetics kits , beauty
masks, lotions, deodorants , shampoo, conditioners , hair
proteins , hair sprays , nail care preparations, make up
removing preparations, skin whitening creams, sun-tanning
preparations, sunscreen preparations, soap, Soap (Deodorant-),
Wax (Depilatory-), Tissues impregnated with cosmetic lotions,
henna , bath preparations, not for medical purposes, body wash
and shower gel, shower creams
The registration of this trademark should be in Claiming green,
brown , beige and black colors as per the specimen filed at the
Trademarks Office

: تاريخ ايداع الطلب

احمد مصطفى محمد طايع

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

،  عمان،  خلف مدارس االتحاد، المدينة الرياضية
66616 ,196621:ب.ص
66611 - 116629 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 23  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172962
Class
3

25/11/2020

3

الصنف

675315

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ماء الكولونيا مواد التجميل وتحديدا كريمات الجسم والبشرة،  الزيوت العطرية، العطور
،  صبغات الشعر، ، مساحيق التجميل،  اقالم التجميل،  المسكارة،  احمر الشفاه، واليدين
،  الشامبو،  مزيالت التعرق،  غسوالت التجميل السائلة،  اقنعة التجميل، اطقم مواد التجميل
 مستحضرات،  مستحضرات العناية باالظافر،  ر شوش الشعر، بروتينات الشعر، بلسم الشعر
 مستحضرات،  مستحضرات اسمرار البشرة، كريمات تبييض البشرة، ازالة المكياج
 مناديل ورقية،  شمع ازالة الشعر،  صابون مضاد للعرق،  الصابون، الوقاية من الشمس
،  مستحضرات استحمام ليست الغراض طبية، حنة الشعر، مشربه بغسوالت تجميلية
 كريمات استحمام، غسوالت جسم وجل استحمام
 االسود حسب، الببج،  البني الغامق، ان تسجيل هذه لعالمة يجب ان يكون االلوان االخضر
النموذج المودع لدى مكتب العالمات
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تاريخ ايداع الطلب :

25/11/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد مصطفى محمد طايع

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:

AHAMD MUSTAFA
MOHMMAD TAYE
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Sport City , Behind ALithhad Schools ,
Amman, P.O.Box: 831154, 11181

المدينة الرياضية  ،خلف مدارس االتحاد  ،عمان ،
ص.ب66616 ,196621:
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 66611 - 116629
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 23
الطابق االرضي
675311

25/11/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور  ،الزيوت العطرية  ،ماء الكولونيا مواد التجميل وتحديدا كريمات الجسم والبشرة
واليدين  ،احمر الشفاه  ،المسكارة  ،اقالم التجميل  ،مساحيق التجميل ، ،صبغات الشعر ،
اطقم مواد التجميل  ،اقنعة التجميل  ،غسوالت التجميل السائلة  ،مزيالت التعرق  ،الشامبو ،
بلسم الشعر  ،بروتينات الشعر ،رشوش الشعر  ،مستحضرات العناية باالظافر  ،مستحضرات
ازالة المكياج  ،كريمات تبييض البشرة ،مستحضرات اسمرار البشرة  ،مستحضرات
الوقاية من الشمس  ،الصابون  ،صابون مضاد للعرق  ،شمع ازالة الشعر  ،مناديل ورقية
مشربه بغسوالت تجميلية  ،حنة الشعر ،مستحضرات استحمام ليست الغراض طبية ،
غسوالت جسم وجل استحمام  ،كريمات استحمام

Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172964
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumes, essential oils , eau de Cologne, cosmetics , namely
body, skin and hands creams , lipsticks , mascara , cosmetic
pencils, make up powders, hair dyes , cosmetics kits , beauty
masks, lotions, deodorants , shampoo, conditioners , hair
proteins , hair sprays , nail care preparations, make up
removing preparations, skin whitening creams, sun-tanning
preparations, sunscreen preparations, soap, Soap (Deodorant-),
Wax (Depilatory-), Tissues impregnated with cosmetic lotions,
henna , bath preparations, not for medical purposes, body wash
and shower gel, shower creams

22

تاريخ ايداع الطلب :

25/11/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد مصطفى محمد طايع

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:

AHAMD MUSTAFA
MOHMMAD TAYE
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Sport City , Behind ALithhad Schools ,
Amman, P.O.Box: 831154, 11181

المدينة الرياضية  ،خلف مدارس االتحاد  ،عمان ،
ص.ب66616 ,196621:
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 66611 - 116629
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 23
الطابق االرضي
675311

25/11/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور  ،الزيوت العطرية  ،ماء الكولونيا مواد التجميل وتحديدا كريمات الجسم والبشرة
واليدين  ،احمر الشفاه  ،المسكارة  ،اقالم التجميل  ،مساحيق التجميل ، ،صبغات الشعر ،
اطقم مواد التجميل  ،اقنعة التجميل  ،غسوالت التجميل السائلة  ،مزيالت التعرق  ،الشامبو ،
بلسم الشعر  ،بروتينات الشعر ،رشوش الشعر  ،مستحضرات العناية باالظافر  ،مستحضرات
ازالة المكياج  ،كريمات تبييض البشرة ،مستحضرات اسمرار البشرة  ،مستحضرات
الوقاية من الشمس  ،الصابون  ،صابون مضاد للعرق  ،شمع ازالة الشعر  ،مناديل ورقية
مشربه بغسوالت تجميلية  ،حنة الشعر ،مستحضرات استحمام ليست الغراض طبية ،
غسوالت جسم وجل استحمام  ،كريمات استحمام

Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172966
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumes, essential oils , eau de Cologne, cosmetics , namely
body, skin and hands creams , lipsticks , mascara , cosmetic
pencils, make up powders, hair dyes , cosmetics kits , beauty
masks, lotions, deodorants , shampoo, conditioners , hair
proteins , hair sprays , nail care preparations, make up
removing preparations, skin whitening creams, sun-tanning
preparations, sunscreen preparations, soap, Soap (Deodorant-),
Wax (Depilatory-), Tissues impregnated with cosmetic lotions,
henna , bath preparations, not for medical purposes, body wash
and shower gel, shower creams
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تاريخ ايداع الطلب :

25/11/2020

اسم طالب التسجيل:

احمد مصطفى محمد طايع

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:

AHAMD MUSTAFA
MOHMMAD TAYE
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Sport City , Behind ALithhad Schools ,
Amman, P.O.Box: 831154, 11181

المدينة الرياضية  ،خلف مدارس االتحاد  ،عمان ،
ص.ب66616 ,196621:
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 66611 - 116629
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 23
الطابق االرضي
675312

25/11/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العطور  ،الزيوت العطرية  ،ماء الكولونيا مواد التجميل وتحديدا كريمات الجسم والبشرة
واليدين  ،احمر الشفاه  ،المسكارة  ،اقالم التجميل  ،مساحيق التجميل ، ،صبغات الشعر ،
اطقم مواد التجميل  ،اقنعة التجميل  ،غسوالت التجميل السائلة  ،مزيالت التعرق  ،الشامبو ،
بلسم الشعر  ،بروتينات الشعر ،رشوش الشعر  ،مستحضرات العناية باالظافر  ،مستحضرات
ازالة المكياج  ،كريمات تبييض البشرة  ،مستحضرات اسمرار البشرة  ،مستحضرات
الوقاية من الشمس  ،الصابون  ،صابون مضاد للعرق  ،شمع ازالة الشعر  ،مناديل ورقية
مشربه بغسوالت تجميلية  ،حنة الشعر ،مستحضرات استحمام ليست الغراض طبية ،
غسوالت جسم وجل استحمام  ،كريمات استحمام

Applicant for
Correspondence

3

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172965
Class
3

Trademark

Goods/Services
Perfumes, essential oils , eau de Cologne, cosmetics , namely
body, skin and hands creams , lipsticks , mascara , cosmetic
pencils, make up powders, hair dyes , cosmetics kits , beauty
masks, lotions, deodorants , shampoo, conditioners , hair
proteins , hair sprays , nail care preparations, make up
removing preparations, skin whitening creams, sun-tanning
preparations, sunscreen preparations, soap, Soap (Deodorant-),
Wax (Depilatory-), Tissues impregnated with cosmetic lotions,
henna , bath preparations, not for medical purposes, body wash
and shower gel, shower creams
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Date of

16/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AlDewaniya Company for
the manufacture tobacco
and Molasses
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hassan Industrial City - Irbid - Jordan,
P.O.Box: 921100, 11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172824
Class
4

Goods/Services
Coal, Hookah charcoal, Lighter fluid for charcoal, Fire lighters,
Coal ignition materials.

16/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الديوانيه لصناعة التبغ والمعسل

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,356699:ب. ص،  األردن-  اربد- مدينة الحسن الصناعية
66635
 مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية.أبو غزالة للملكية الفكرية
66635  عمان356699  ب. ص، شارع مكة،691 رقم
االردن
4
الصنف
675151

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.)الفحم وفحم االرجيلة وسائل اشعال الفحم ووالعات النار ومواد اشعال الفحم (شرارات
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تاريخ ايداع الطلب :

04/02/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عشتار لصناعة وتعبئة المعسل

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الزرقاء  /شارع المصفاة  /البتراوي الجنوبي  ،ص.ب,9511:
69666
ص.ب  69666 - 9511الزرقاء  /شارع المصفاة  /البتراوي
الجنوبي
4
الصنف
675721

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فحم

04/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Ashtar Company for
Molasses Manufacturing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa / refinery str., P.O.Box: 3266, 13111

Applicant for
P.O.Box 3266 -13111 zarqa / refinery str.
Correspondence
Trademark
172758
Class
4

Goods/Services
coal
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Abu Dhabi National Oil
Company
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ADNOC Headquarters, Corniche, PO Box
898, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Goods/Services
Industrial oils and greases; lubricants and lubricating greases;
dust absorbing,wetting, laying and binding compositions;
dust removing preparations; fuels and illuminants; fuels
(including gas and petrol); lighting fuel; gas for lighting; wood
spills for lighting; candles and wicks for lighting ; motor spirit;
engine oils, gear oils, automotive final drive oils; jet fuel; crude
oil; base oil; gas oil; liquid petroleum gas; metal working
products having lubricating properties; cutting fluids; petroleum
jelly for industrial purposes; cutting oils; lubricants, namely,
grinding fluids; cutting fluids, binding preparations for solid
fuels; drilling lubricants; lubricants for use in the machining of
metal; oils for use with machine tools; metalworking oils;
nonchemical additives for oils and fuels; additives non-chemical
for motor fuel; benzene fuel ; industrial wax; wax (raw
material); naphtha
Special condition: The registration of this mark is specified in
white and blue

: تاريخ ايداع الطلب

شركة بترول أبو ظبي الوطنية

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

، أبو ظبي،131 .ب. ص، الكورنيش،المقر الرئيسي ألدنوك
اإلمارات العربية المتحدة
 بناية رقم66636 - 369219 ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد هليل عمان،  حي الصالحين، 1

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172800
Class
4

30/04/2020

4

الصنف

675199

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات وشحوم تزليق؛ تراكيب امتصاص وترطيب واحتجاز وتثبيت
الغبار؛ مستحضرات إزالة الغبار؛ وقود ومواد إضا ءة؛ وقود (بما في ذلك الغاز والبترول)؛
وقود إضاءة؛ غاز لإلضاءة؛ رقاقات خشبية لإلضاءة؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ وقود
 زيوت لنواقل الحركة النهائية للسيارات؛ وقود، زيوت المسننات،المحركات؛ زيوت المكائن
الطائرات النفاثة؛ زيت خام؛ زيوت أساسية؛ زيت الغاز؛ غاز البترول السائل؛ منتجات تشغيل
المعادن لها خواص تزليق؛ موائع قطع؛ هالم بترولي ألغراض صناعية؛ زيوت قطع؛
 مستحضرات مثبتة للوقود الصلب؛ مزلقات، وبخاصة موائع للجلخ؛ موائع قطع،مزلقات
الحفر؛ مزلقات تستخدم في تصنيع المعادن آليًا؛ زيوت تستخدم مع العُدد اآللية؛ زيوت لتشغيل
ا لمعادن؛ إضافات غير كيميائية للزيوت والوقود؛ إضافات غير كيميائية لوقود المحركات؛
.وقود بنزين؛ شمع صناعي؛ شمع [مادة خام]؛ نفثا

ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان األبيض واالزرق
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Date of

03/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

OPET PETROLCULUK
ANONIM SIRKETI
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak No: 4A Atasehir Istanbul TURKEY
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172819
Class
4

Goods/Services
Industrial oils and greases; cutting fluids; dust absorbing,
wetting and binding compositions; solid fuels, coal, firewood;
liquid and gas fuels; petrol, diesel oil, liquified petroleum gas,
natural gas, fuel oil and their non-chemical additives; candles;
wicks; wax and paraffin for lighting purposes; electrical energy.
The registration of this trademark should be limited in colour
blue according to the print filed with the application

03/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة أوبت للبترول المتحدة

:اسم طالب التسجيل

تركيا
شركة اجنبية

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

ايه أتاسيهير-1 :بارباروس مهاليسي جلينسيك سوكاك نو
اسطنبول تركيا
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
4
الصنف
675163

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الوقود، تركيبات ام تصاص وترطيب وتثبيت الغبار، سوائل القطع،زيوت وشحوم صناعية
 البنزين وزيت الديزل وغاز البترول المسال، الوقود السائل والغاز،الصلب والفحم والحطب
 الشمع والبارافين، الفتائل، الشموع،والغاز الطبيعي وزيت الوقود وإضافاتها غير الكيميائية
. الطاقة الكهربائية،ألغراض اإلضاءة
. ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون الالزرق وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

06/09/2020

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  66656األردن  -ص.ب ، 1617 .ص.ب,356699:
66635
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
4
الصنف
675159

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيت المحركات وزيوت تشحيم السيارات وزيوت التشحيم الصناعية

06/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Tarkhan & Son Ahmad Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman 11121 JORDAN – P.O. Box 8147,
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
172820
Class
4

Trademark

Goods/Services
Engines oil, Motor vehicle lubricants, Industrial lubricants.
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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  1921 ،17بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 66611 - 119229
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
675375

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
172972
Class
5

Trademark

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

 6999ريسيرتش باركواي ميريدن سي تي 7623 - 91129
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 66611 - 119229
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
675377

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللقاحات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءFR :
رقم االدعاء1219131 :
تاريخ االدعاء5963/91/61 :

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
172977
Class
5

Trademark

Goods/Services
Vaccines.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 4560494
Claim Date: 18/06/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

22/01/2020

اسم طالب التسجيل:

هيكتاش تيجاريت تورك انونيم شيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

HEKTAS TICARET TURK
ANONIM SIRKETI
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ORGANIZE SANAYI BOLGESI 700. SOKAK
No: 711/1, GEBZE 41480 KOCAELI
TURKIYE

اورجانيزي سانايي بولجيسي  ،799سوكاك رقم766/6:
جيبزي  16119كوجالي ،تركيا
قمصية للملكية الفكريةص.ب 521 66161 - 615952
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
675319

22/01/2020

Date of

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الم ستحضرات الصيدالنية ،والمقصود بها مضادات الجراثيم ،مضادات الطفيليات ،الفيتامينات
المعدنية ،المسكنات ،مضادات الهيستامين ،المواد التحليلية ،مضادات الكولين ،مدرات البول،
الهرمونات ،مضادات االلتهاب ،اللقاحات ،إضافات التغذية الطبية ،مضادات الفيروسات،
مضادات السع ال ،مميعات الدم ،مضادات االختالج ،مضادات السكر ،مضادات التخثر ،مضادات
المصل  ،مضادات األورام  ،مضادات السموم ،اللقاحات الذاتية ،المعالجة المثلية او الجسمية،
المهدئات؛ المستحضرات البيطرية ،والمقصود بها إضافات التغذية ،والمنتجات الصحية
البيطرية غير الطبية ،و المستحضرات البيولوجية  ،والمستحضرات الصحية ،والمقصود بها
المطهرات – مبيدات الجراثيم ،ومستحضرات قتل وابادة الحشرات والحيوانات الضارة،
ومبيدات األعشاب ،ومبيدات الفطريات ،ومبيدات الحشرات ،ومبيدات الطحالب ،ومبيدات
القوارض ،ومبيدات الحشرات ،والمبيدات الحيوية.

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172940
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations, namely, Antibacterials,
Antiparasitics, Vitamin-Mineral, Analgesics, Antihistaminics,
Analeptics, Anticholinergics, Diuretics, Hormones, Antiinflammatories, Vaccines, Medicated Feed Additives, Antivirals,
Antitussives, Anticoagulants, Anticonvulsants, Antidiabetics,
Antidiaretics, Antiemetics, Antipyretics, Antiserums,
Antineoplastics, Antitoxins, Autovaccines, Homeopathics,
Sedatives. Veterinary preparations, namely, Feed Additives,
Non-medical veterinary health products, biological preparations,
Sanitary preperations, namely, Disinfectants-Antiseptics,
Preparations for killing weeds and destroying vermin,
herbicides, fungicides, acaricides, algicides, rodenticides,
insecticides, biocidals.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/03/2020

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

استيالس فارما انك.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،2-6نيهونباشي-هونشو -5تشوم ،شو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675116

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء961937-5959 :
تاريخ االدعاء5959/95/61 :
ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان الذهبي والبنفسجي ودرجاته وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب

11/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Astellas Pharma Inc.
lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuoku, Tokyo, JAPAN
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172841
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2020-016097
Claim Date: 14/02/2020
Claiming gold and purple & its' shades colors as per the
specimen filed at the Trademark Office.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/03/2020

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

استيالس فارما انك.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،2-6نيهونباشي-هونشو -5تشوم ،شو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675115

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءJP :
رقم االدعاء961931-5959 :
تاريخ االدعاء5959/95/61 :

11/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Astellas Pharma Inc.
lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuoku, Tokyo, JAPAN
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172842
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2020-016098
Claim Date: 14/02/2020
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Date of

10/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Amgen Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, United States of
America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172776
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations, pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular diseases and disorders.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/723,075
Claim Date: 11/12/2019

10/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.امجن انك
امريكا
شركة اجنبية

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

- 36959  كاليفورنيا، ثاوزاند اوكس،ون امجن سنتر درايف
 الواليات المتحدة االمريكية،6733
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
675771

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات القلب
.واألوعية الدموية
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
075,723/88 :رقم االدعاء
5963/65/66 :تاريخ االدعاء
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Date of

16/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

sana pharmaceutical
Industry co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman shafa badran,ahmad alhajjaj str,
P.O.Box: 710473, 11118
Applicant for
P.O.Box 11118 -135 jubeha ,yajoz
Correspondence
st.alayoub 125,205
Trademark
172988
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical product (aids in treatment of burns, wounds and
damaged skin)

16/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة سنا لصناعة االدوية ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، شارع احمد الحجاج، شفا بدران،عمان
66661 ,769179:ب.ص
االيوب سنتر، شارع ياجوز، الجبيهة692 - 66661 ب.ص
652،592
5
الصنف
675311

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
(مستحضر صيدالني ( يساعد في عالج الحروق والجروح والجلد التالف
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تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2020

اسم طالب التسجيل:

اودينتيس ثيرابيتيكس ،انك

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 199كاليفورنيا ستريت 67 ،فلور ،سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا  ، 31691الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675771

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية ومواد لعالج األمراض واالضطرابات الوراثية واألمراض
واالضطرابات العصبية العضلية ،المستحضرات الصيدالنية والمواد العالجية لعالج األمراض
واالضطرابات الوراثية واألمراض واالضطرابات العصبية العضلية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11799911 :
تاريخ االدعاء5963/65/63 :

17/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Audentes Therapeutics,
Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 600 California Street, 17th Floor, San
Francisco, California 94108, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172778
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for treating
genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases
and disorders; therapeutic pharmaceuticals and substances for
treating genetic diseases and disorders and neuromuscular
diseases and disorders
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88733064
Claim Date: 19/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2020

اسم طالب التسجيل:

اودينتيس ثيرابيتيكس ،انك

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 199كاليفورنيا ستريت 67 ،فلور ،سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا  ،31691الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675736

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية ومواد لعالج األمراض واالضطرابات الوراثية واألمراض
واالضطرابات العصبية العضلية ،المستحضرات الصيدالنية والمواد العالجية لعالج األمراض
واالضطرابات الوراثية واألمراض واالضطرابات العصبية العضلية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11799911 :
تاريخ االدعاء5963/65/63 :

17/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Audentes Therapeutics,
Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 600 California Street, 17th Floor, San
Francisco, California 94108, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172791
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for treating
genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases
and disorders; therapeutic pharmaceuticals and substances for
treating genetic diseases and disorders and neuromuscular
diseases and disorders
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88733068
Claim Date: 19/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2020

اسم طالب التسجيل:

اودينتيس ثيرابيتيكس ،انك

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 199كاليفورنيا ستريت 67 ،فلور ،سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا  ، 31691الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675773

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الص يدالنية ومواد لعالج األمراض واالضطرابات الوراثية واألمراض
واالضطرابات العصبية العضلية ،المستحضرات الصيدالنية والمواد العالجية لعالج األمراض
واالضطرابات الوراثية واألمراض واالضطرابات العصبية العضلية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11799979 :
تاريخ االدعاء5963/65/63 :

17/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Audentes Therapeutics,
Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 600 California Street, 17th Floor, San
Francisco, California 94108, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172779
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for treating
genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases
and disorders; therapeutic pharmaceuticals and substances for
treating genetic diseases and disorders and neuromuscular
diseases and disorders
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88733070
Claim Date: 19/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

17/06/2020

اسم طالب التسجيل:

اودينتيس ثيرابيتيكس ،انك

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 199كاليفورنيا ستريت 67 ،فلور ،سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا  ، 31691الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675719

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية ومواد لعالج األمراض واالضطرابات الوراثية واألمراض
واالضطرابات العصبية العضلية ،المستحضرات الصيدالنية والمواد العالجية لعالج األمراض
واالضطرابات الوراثية واألمراض واالضطرابات العصبية العضلية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11799976 :
تاريخ االدعاء5963/65/63 :

17/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Audentes Therapeutics,
Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 600 California Street, 17th Floor, San
Francisco, California 94108, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172780
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for treating
genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases
and disorders; therapeutic pharmaceuticals and substances for
treating genetic diseases and disorders and neuromuscular
diseases and disorders
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88733071
Claim Date: 19/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

24/06/2020

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

دوتشيسناي انك.
كندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 329بول .ميشيل بوهيك ،بالينفيل ،كيوبك ،جيه  7سي  2إي
 ،5كندا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675157

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج الغثيان.

24/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
DUCHESNAY INC.
lpc oapN ty
: CANADA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 950 Boul. Michele-Bohec, Blainville,
Quebec, J7C 5E2, Canada
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172827
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of nausea.
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تاريخ ايداع الطلب :

24/06/2020

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

دوتشيسناي انك.
كندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 329بول .ميشيل بوهيك ،بالينفيل ،كيوبك ،جيه  7سي  2إي
 ،5كندا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675366

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لعالج الغثيان.

24/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
DUCHESNAY INC.
lpc oapN ty
: CANADA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 950 Boul. Michele-Bohec, Blainville,
Quebec, J7C 5E2, Canada
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172911
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of nausea.
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تاريخ ايداع الطلب :

29/06/2020

اسم طالب التسجيل:

فارماليز البوراتوريز اس ايه

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سيديريستراسيه  1519 ،3هوتشدورف ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675713

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أغذية األطفال ومكمالت الحمية الغذائية لإلنسان والحيوان.

29/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Pharmalys Laboratories
SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172789
Class
5

Trademark

Goods/Services
Baby food, dietary supplements for humans and animals.
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تاريخ ايداع الطلب :

02/07/2020

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

لو.لي .فارما اس .آر.ال.
ايطاليا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا ساباتينو جياني 99621 ،61 ،روما ،ايطاليا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675735

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصحية للغايات الطبية ،أغذية ومواد الحمية المعدة لالستخدام الطبي أو
البيطري وأغذية األطفال الرضع ،المكمالت الغذائية الخاصة بالحمية لإلنسان والحيوان،
اللصقات ومواد التضميد ،مواد لحشو األسنان وشمع األسنان ،المطهرات ،مستحضرات إلبادة
الحيوانات والحشرات الضارة ،مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب ،المغذيات العالجية
لالس تخدام كمكمل غذائي خاص بالحمية ،المكمالت الغذائية ،الفيتامينات ومكمالت معدنية،
المحفزات الحيوية (المناعية) ،مكمالت تغذوية ،مقويات غنية بالفيتامينات لألطفال والبالغين،
المكامالت العصبية في مجال األمراض النسائية ،المكمالت الغذائية في مجال أمراض
النسائية.

02/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Lo.Li. Pharma S.r.l.
lpc oapN ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via Sabatino Gianni, 14, 00156 Rome, Italy

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172792
Class
5

Trademark

Goods/Services
Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; Dietary supplements for humans and animals; Plasters,
;materials for dressings; Material for stopping teeth, dental wax
Disinfectants; Preparations for destroying vermin; Fungicides,
;herbicides; Nutraceuticals for use as a dietary supplement
;Food supplements; Vitamin and mineral supplements
Immunostimulants; Nutritional supplements; Vitamin-enriched
tonics for children and adults; integrators in the gynecological
sector; Dietary supplements in the gynecological sector.
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تاريخ ايداع الطلب :

12/07/2020

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

سيفا سانتي انيمال
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 69افنيو دي ال باالستيري 99299 ،ليبورني ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675193

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات البيطرية ،المستحضرات البيطرية.

12/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
CEVA SANTE ANIMALE
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 avenue de la Ballastiere, 33500
LIBOURNE, FRANCE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172809
Class
5

Trademark

Goods/Services
Veterinary products; veterinary preparations.
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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
172855
Class
5

Goods/Services
Personal Sanitizers, Disinfectants, disinfectant soaps, hand
sanitizers, sanitizing products.
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،6615 ب. ص، الجين افينيو691 ،هيمااليا هاوس
 جزر كايمان،6695- 6  كيه واي،كايمان
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
675122

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.المعقمات الشخصية والمطهرات والصابون المعقم ومعقمات األيدي ومنتجات التعقيم
(Hands), ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
.( إذا وردت بمعزل عن العالمةPure)
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تاريخ ايداع الطلب :

04/08/2020

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

بايونتيك اس اي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

آن دير غولدغروب  22696 ،65ماينز ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675119

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لقاحات لالستخدام البشري لمعالجة السرطان واألمراض المعدية واضطرابات المناعة الذاتية
والعيوب الوراثية واضطرابات التمثيل الغذائي.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء995959697529.1 :
تاريخ االدعاء5959/92/53 :

04/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
BioNTech SE
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address An der Goldgrube 12, 55131 Mainz,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
172843
Class
5

Trademark

Goods/Services
vaccines for human use for the treatment of cancer, infectious
diseases, autoimmune disorders, genetic defects, and metabolic
disorders.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020107253.4
Claim Date: 29/05/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

04/08/2020

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

بايونتيك اس اي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

آن دير غولدغروب  22696 ،65ماينز ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،691شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
675111

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لقاحات لالستخدام البشري لمعالجة السرطان واألمراض المعدية واضطرابات المناعة الذاتية
والعيوب الوراثية واضطرابات التمثيل الغذائي.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءDE :
رقم االدعاء995959697521.2 :
تاريخ االدعاء5959/92/53 :

04/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
BioNTech SE
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address An der Goldgrube 12, 55131 Mainz,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172844
Class
5

Trademark

Goods/Services
vaccines for human use for the treatment of cancer, infectious
diseases, autoimmune disorders, genetic defects, and metabolic
disorders.
Priority claim: Claim Country: DE
Claim No.: 302020107258.5
Claim Date: 29/05/2020
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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
172996
Class
5

Goods/Services
Chemical reagents for medical or veterinary purposes; In vitro
diagnostic preparations for medical use; Drugs for medical
purposes; Chemical preparations for the diagnosis of
pregnancy; Enzyme preparations for medical purposes;
Preparations of microorganisms for medical or veterinary use;
Diagnostic kits comprising diagnostic agents, preparations and
substances for medical purposes; Biological preparations for
medical purposes; Diagnostic preparations for medical
purposes; Serums.

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،59 . نو، سنيب بيلدنغ،تونتي فيرست فلور
، بينغ شان ديستريكت، كنجزي ستريت، جينشا كوميونيتي،رود
 الصين، غوانغدونغ،شنتشن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
675331

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات التشخيص في المختبر،كواشف كيميائية لألغراض الطبية او البيطرية
، المستحضرات الكيميائية لتشخيص الحمل، أدوية لألغراض الطبية،لالستخدام الطبي
 مستحضرات الكائنات الحية الدقيقة لالستخدام الطبي،مستحضرات اإلنزيم لألغراض الطبية
 مجموعات (أطقم) أدوات التشخيص التي تشتمل على عوامل تشخيصية،أو البيطري
، المستحضرات البيولوجية لألغراض الطبية،ومستحضرات ومواد لألغراض الطبية
. األمصال،مستحضر ات التشخيص لألغراض الطبية
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تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

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

جونسن آند جونسن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
JOHNSON & JOHNSON
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY USA 08933

ون جونسن آند جونسن بالزا,نيو برونزويك ,نيوجيرسي
 , 9139الواليات المتحدة األمريكية
بيانات للملكية الفكرية ص.ب  66636 - 369219بناية رقم
 ،1حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
675357

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات صيدالنية لتخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي العلوي والوقاية منها

27/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172927
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the relief and prevention of
upper respiratory symptoms
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Date of

30/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Genmab A/S
lpc oapN ty
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhagen V,
Denmark
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172839
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for use in humans, namely,
chemotherapeutics and biopharmaceuticals; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of disorders of
the nervous system, the immune system, the cardio-vascular
system, the metabolic system, the respiratory system, the
musculo-skeletal system, and the genitourinary system;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
autoimmune diseases, and inflammatory disorders;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, oncology,
hematology, ophthalmology, gastroenterological disorders, and
tissue and organ transplantology.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018234558
Claim Date: 05/05/2020
The registration of this trademark should be in yellow and grey
colors according to the print filed with the application

30/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اس/جينماب ايه
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك، كوبنهاجن في6219 ،19 كالفيبود بريجي

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
5
الصنف
675193

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية التي تستخدم لإلنسان وبالتحديد العالج الكيميائي والمستحضرات
 المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات الجهاز العصبي،الصيدالنية الحيوية
وجهاز المناعة والجهاز القلبي الوعائي والجهاز األيضي والجهاز التنفسي والجهاز العضلي
 المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان،والهيكل العظمي والجهاز البولي التناسلي
 المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في،وأمراض المناعة الذاتية واالضطرابات االلتهابية
األمراض الجلدية واألورام وأمراض الدم وطب العيون واضطرابات الجهاز الهضمي وزراعة
.األنسجة واألعضاء

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
961591221 :رقم االدعاء
5959/92/92 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االصفر والرمادي وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

27/09/2020

اسم طالب التسجيل:

الوجه الطبي للتجهيزات الطبيه

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

االردن
معفاه من الرسوم

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

ام السماق  /شارع البلدية  /رقم البناء  ، 14ص.ب,6372:
66156

FaceMed for Medical
supplies
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
No Fees
Applicant Career
Applicant Address Um-Alsumaq/ Al-baladiya street /11821
Amman, P.O.Box: 1975, 11821

ص.ب  66156 - 6372ام السماق  /شارع البلدية  /رقم
البناء 14
الصنف
675313

Applicant for
P.O.Box 1975 -11821 Um-Alsumaq/ AlCorrespondence
baladiya street /11821 Amman
Trademark
172949
Class
5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حليب األطفال حديثي الوالدة  ,حليب مجفف لألطفال  ,مناديل األطفال (حفاضات)  ,مكمالت
التغذية  ,مستحضرات فيتامينية  ,مطهرات ألغراض صحية ,

5

Goods/Services
infant formula , powdered milk for babies , babies' napkins
diapers , nutritional supplements , vitamin preparations* ,
disinfectants for hygiene purposes ,
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Date of

28/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

3R Pharmaceuticals
industries co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address sahab/industrial estate, P.O.Box: 306,
11118
Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
173025
Class
5

Goods/Services
this medicine inhabits the coagulation of the blood platelets

28/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الثالثيه للصناعات الدوائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66661 ,991:ب. ص، المدينه الصناعيه/سحاب

5

66369 - 6696 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
679952

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دواء يعيق تجلط الصفائح الدمويه
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Date of

08/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Scientific Rice for
International Marketing
and Investment
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 2225, 11953

Applicant for
P.O.Box 2225 -11953 Amman
Correspondence
Trademark
172822
Class
5

Goods/Services
medicine cases, portable, filled , nervines , tranquillizers , drugs
for medical purposes , medicines for human purposes ,

5

الصنف

08/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

االرز العلمي للتسويق الدولي واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66329 ,5552:ب. ص، عمان

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

 عمان66329 - 5552 ب.ص

عنوان التبليغ

675155

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  عقاقير لالستخدام الطبي,  مهدئات,  مهدئات أعصاب,  معبأة، المحمولة،العلب الطبية
أدوية لالستخدام البشري
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Date of

01/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Basel Burgan and
Partners
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Mohammad Khamis Al-Raba’ee
St./Amman, P.O.Box: 773, 11118
Applicant for
P.O.Box 773 -11118 Mohammad Khamis
Correspondence
Al-Raba’ee St./Amman
Trademark
172881
Class
5

Goods/Services
nutritional supplements containing vitamin C

5

الصنف

01/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

باسل برقان وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
66661 ,779:ب. ص، عمان

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

 عمان66661 - 779 ب.ص

عنوان التبليغ

675116

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 محتوي على فيتامين سي- مكمالت التغذية
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Date of

03/12/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

OZYMES FOR
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN ABU HASAN ANSARI ST, BADR
ALYASMINE, P.O.Box: 925030, 11190
Applicant for
P.O.Box 925030 -11190 amman
Correspondence
Trademark
173029
Class
5

Goods/Services
antiseptics , disinfectant soap , enzyme preparations for
medical purposes , preparations for the treatment of burns
chemico-pharmaceutical preparations , detergents for medical
purposes, disinfectants for hygiene purposes , antibacterial
soap , medicated shampoos, medicated shampoos for pets ,
petroleum jelly for medical purposes, enzyme preparations for
veterinary purposes, enzymes for veterinary purposes ,
enzymes for medical purposes , chemical preparations for
pharmaceutical purposes

03/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اوزايم للحلول البيئيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، الياسمين/  بدر/ شارع ابو حسن االنصاري/ عمان
66639 ,352999:ب.ص
 عمان66639 - 352999 ب.ص
5

الصنف

679953

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  مستحضرات لعالج الحروق,  مستحضرات إنزيمية لغايات طبية,  صابون مطهر, معقمات
 مطهرات ألغراض صحية,  منظف ات لالستخدامات طبية, المستحضرات الكيميائية الصيدالنية
 الجل البترولي,  الشامبو الطبي للحيوانات األليفة,  الشامبو الطبي,  صابون مضاد للجراثيم,
,  إنزيمات لغايات بيطرية,  مستحضرات إنزيمية لغايات بيطرية, لالستخدامات الطبية
, مستحضرات كيميائية الستخدامات صيدالنية, إنزيمات لغايات طبية
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تاريخ ايداع الطلب :

01/07/2020

اسم طالب التسجيل:

برينكس نيتورك ،انكوربوريتد

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 6196بايبيري كورت ،ريتشموند ،فيرجينيا  59551الواليات
المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ،691شارع مكة ،عمان -
االردن
6
الصنف
675161

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خزائن معدنية.

01/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Brink's Network,
Incorporated
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1801 Bayberry Court, Richmond, Virginia
23226 U.S.A.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
172816
Class
6

Trademark

Goods/Services
Metal safes.

57

تاريخ ايداع الطلب :

17/02/2020

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

بال كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 52هاربور بارك درايف ،بورت واشنطن ،ان واي ،66929
الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
7
الصنف
675113

من اجل البضائع/الخدمات التالية
آالت ترشيح السوائل الصناعية بما فيها (البتروكيماويات ,المواد الكيماوية والوقود
والمشروبات والدهانات ,ماء المعالجات الصناعية  ,التزليق والمواد الهيدرولية  ,زيوت
توليف صناعية  ,مياه معلبة في قوارير ,مواد صيدالنية احيائية ومطاعيم).

17/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Pall Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 25 Harbor Park Drive, Port Washington,
NY 11050, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172849
Class
7

Trademark

Goods/Services
Machines for filtering industrial fluids including )petrochemicals
chemicals fuels, beverages paints industrial process waters
lubrication and hydraulics synthetic oils potable water
biopharmaceuticals and vaccines).
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173005
Class
7

Goods/Services
Generators, namely, electric power generators, automatic
standby electric generator sets, gas-operated power generators,
diesel-operated power generators, emergency power
generators, mobile electric power generators, current
generators; electric generating units powered by internal
combustion engines; electricity generators; dynamos; electric
generators; refrigerant compressors and controls and parts
therefor, parts for all of the foregoing.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02158
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
7
الصنف
679992

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مولدات وأي ومولدات الطاقة الكهربائية ومجموعات المولدات الكهربائية االحتياطية
األوتوماتيكية ومولدات الطاقة التي تعمل بالغاز ومولدات الطاقة التي تعمل بالديزل ومولدات
 وحدات توليد،الطاقة في حاالت الطوارئ ومولدات الطاقة الكهربائية المتنقلة ومولدات التيار
 مولدات،) المولدات (الدينامو، مولدات الكهرباء،كهربائية تعمل بمحركات االحتراق الداخلي
. ضواغط التبريد وأجهزة التحكم وقطع غيارها وقطع غيار لكل ما سبق،كهربائية

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95621/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172917
Class
7

Goods/Services
Generators, namely, electric power generators, automatic
standby electric generator sets, gas-operated power generators,
diesel-operated power generators, emergency power
generators, mobile electric power generators, current
generators; electric generating units powered by internal
combustion engines; electricity generators; dynamos; electric
generators; refrigerant compressors and controls and parts
therefor, parts for all of the foregoing.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02159
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
7
الصنف
675367

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مولدات وأ ي ومولدات الطاقة الكهربائية ومجموعات المولدات الكهربائية االحتياطية
األوتوماتيكية ومولدات الطاقة التي تعمل بالغاز ومولدات الطاقة التي تعمل بالديزل ومولدات
 وحدات توليد،الطاقة في حاالت الطوارئ ومولدات الطاقة الكهربائية المتنقلة ومولدات التيار
 مولدات،) المولدات (الدينامو، مولدات الكهرباء،كهربائية تعمل بمحركات االحتراق الداخلي
. ضواغط التبريد وأجهزة التحكم وقطع غيارها وقطع غيار لكل ما سبق،كهربائية

IE : ب لد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95623/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

تانتيفي اوتوموتيف كو ،ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3سي ،تاور  ، 5بالزا بي ،جولدن ريسورسز بيزنس سنتر ،الن
ديان شانغ دونغ افينيو ،هاي ديان ديستريكت 699937 ،بكين،
جمهورية الصين الشعبية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
7
الصنف
675711

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رافعات (مشعاع/رادياتور) آالت] ،معدات اإلشعال لمحركات االحتراق الداخلي ،مغنيطات
إشعال (مولد كهربائي لإلشعال للمحركات) ،مبراد تبريد محرك السيارات ،قارنات األعمدة
[آالت] ،المضخات [قطع اآلالت والموتورات أو المحركات] ،منشآت تكثيف ،فلتر (مرشحات)
الزيت الهيدروليكي ،مخمدات (مخخفات/ماصات) الصدمات [أجزاء موتورات] ،محامل (كرات
معدنية حديدية) للمركبات ،قشط (أجزمة) اآلالت ،معدات غسل المركبات ،صمام هيدروليكي،
المعدات المحمولة باليد عدا عن التي تدار يدويا ،مكثفات البخار [قطع اآلالت] ،خزان مياه
تبريد محرك السيارات.

26/08/2020
TANTIVY AUTOMOTIVE
CO., LTD.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9C, Tower 2, Plaza B, Golden Resources
Business Center, Lan Dian Chang Dong
Avenue, Hai Dian District 100097 BEIJING,
P.R.CHINA
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172786
Class
7

Goods/Services
Jacks [machines]; igniting devices for internal combustion
;engines; igniting magnetos; automotive engine cooling raditor
shaft couplings [machines]; pumps [parts of machines, engines
or motors]; condensing installations; hydraulic oil filter; shock
absorber [parts of engine]; bearings for vehicle; belts for
;machines; washing installations for vehicles; hydraulic valve
hand-held tools, other than hand-operated; steam condensers
[parts of machines]; automotive engine cooling water tank.
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تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شينجيانغ لونغبو اندستلاير كو ،.ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

نو 195.فلور  ،1نو 296.ويكسينغ رود ،جينغجيجيشوكايفاكو،
ولوموكي ،شينجيانغ  ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
8
الصنف
675339

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بخاخات المبيدات الحشرية (عدد يدوية) ،مشحذة (عدد يدوية) ،شفرة الحالقة ،مفاتيح ربط
(عدد يدوية) ،را فعات يدوية ،أدوات النحت (عدد يدوية) ،دواليب سحج (سنفرة) للجلخ،
الفؤوس ،المثاقب (عدد يدوية) ،أدوات زراعة الحدائق (يدوية) ،األجهزة الزراعية (يدوية)،
المفكات غير الكهربائية ،معول مطرقة الصخور ،شفرات للمناشير (أجزاء من عدد يدوية)،
مجارف (عدد يدوية) ،أدوات القط ع (عدد يدوية) ،أدوات تلميع (عدد تلميع) ،أدوات قطع
الزجاج (أجزاء من عدد يدوية) ،مكابس يدوية ،مجزات الحيوانات (عدد يدوية) ،مفكات
مفاتيح ربط ،خرامات (عدد يدوية) ،مقص لتقليم األشتال واألشجار ،فؤوس ،منضدة ،طرف
المثقاب ( جزء من عدد يدوية) ،طرف المثقاب ( عدد يدوية)  ،معدات شحذ الشفرات ،مشحاذ
( اداة شحذ للخشب) ،ازاميل ،قطاعات سكاكين  ،سكاكين كشط ،مبارد (عدد) ،عدد الحدائق
(تدار باليد) ،مرشات (عدد يدوية) ،مطارق (عدد يدوية) ،مناشير سكاكين التشكيل  ،سكاكين،
قطاعات تفريز االت تقطيع (عدد يدوية) ،صناديق للقطع (عدد يدوية) ،صناديق لقطع (عدد
يدوية) ،كماشات مسامير ،مبارد اظافر ،مبارد ابرية ،معاول (عدد يدوية) ،خرامات دقيقة ،
زرديات تخريم (عدد يدوية) ،مبارد خشب (عدد يدوية) ،مبرشمات (عدد يدوية) ،شفرات
للمناشير (أجزاء عدد من عدد يدوية) ،حامالت مناشير ،مناشير (عدد يدوية) ،مقصات،
كا شطات (عدد يدوية) ،شفرات قص ،مقصات ،مالعق ،مفاتيح ربط الملولبات ،احزمة للعدد
(حامالت) ،المسجات (البستنة) ،مالقط ،أدوات تعرية االسالك (عدد يدوية).

27/07/2020
Xinjiang Longbo
Industrial Co., Ltd.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.602 Floor 6, No.531 Weixing Road,
Jingjijishukaifaqu, Wulumuqi, Xinjiang,
China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172990
Class
8

Trademark

Goods/Services
;)Insecticide sprayers (hand tools); Sharpener (hand tool
Shaving blade; Wrench (hand tool); Manual Jack; Carving tool
;)(hand tool); Emery grinding wheel; Axe; Drill (hand tool
Gardening tool (manual); Agricultural appliance (manual); Non
;)electric screw driver; Hammer pick; Saw blade (hand tool parts
Shovel (hand tool); Cutting tool (hand tool); Polishing iron
;(polishing tool); Glass cutter (hand tool part); Manual press
Animal shearer (hand tool); Pruning shears: axes; bench; bits
(parts of hand tools); bits (hand tools); blade sharpening
;)instruments; blades for planes; chisels; choppers (knives
;drawing knives; files (tools); garden tools, hand - operated
guns (hand tools); hammers (hand tools); hobby knives
(scalpels) jig - saws; knives; milling cutters (hand tools); mitre
boxes (hand tools), miter boxes (hand tools); nail nippers; nail
files; needle files; picks(hand tools) ; pin punches; punch pliers
(hand tools); rasps (hand tools); riveters (hand tools) ; saw
;)blades (parts of hand tools); saw holders; saws (hand tools
;scissors; scrapers (hand tools); shear blades; shears; spoons
;)tap wrenches; tool belts (holders); trowels (gardening
tweezers; wire strippers ( hand tools)' .
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تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2019

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

آلكون ،إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو لويس ديفري  ،1سي اتش 6796 -فريبورغ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
675117

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العدسات الالصقة

07/07/2019

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
172847
Class
9

Trademark

Goods/Services
Contact lenses
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تاريخ ايداع الطلب :

01/09/2019

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  ،1سي إتش 6796-فريبورغ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
675111

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عدسات الصقة

01/09/2019

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
172846
Class
9

Trademark

Goods/Services
Contact lenses.
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Date of

09/01/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

GUANGDONG OPPO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD.

09/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.جيانجدونج اوبو موبايل تيليكوميونيكيشن كورب

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

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

، جيانجدونج، دونجيان، ويشا شانجئان، هايبين رود61 رقم
الصين

Applicant for
Correspondence

66639 - 352296 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
1 مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن-عمان

Trademark

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
172737
Class
9

Goods/Services
Tablet computers; Computer programs, recorded; Computer
game software, recorded; Computer game software,
downloadable; Computer peripheral devices; Computer
programs, downloadable; Smartphone software applications,
downloadable; Smartwatches; Smartglasses; Interactive touch
screen terminals; Humanoid robots with artificial intelligence;
Wearable computers; Gesture recognition software; Virtual
reality game software; Scanners [data processing equipment];
Facsimile machines; Navigational instruments; Wearable
activity trackers; Smartphones; Cases for smartphones;
Protective films adapted for smartphones; Covers for
smartphones; Cell phone straps; Keyboards for smartphones;
Wireless speaker; Portable media players; Wireless headsets;
Teaching apparatus; Camcorders; Virtual reality headsets;
Security surveillance robots; Cameras [photography]; Selfie
sticks [hand-held monopods]; USB cables; Chips [integrated
circuits]; Touch screens; Batteries, electric; Chargers for
electric batteries; Rechargeable batteries; Animated cartoons;
Air analysis apparatus; Measuring apparatus; Biochips.

9

الصنف

675797

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ برامج الكمبيوتر مسجلة ؛ برامج العاب كمبيوتر مسجلة ؛ برامج
العاب للكمبيوتر للتحميل؛ اجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر تحميل؛ تطبيقات برامج
الهواتف الذكية للتحميل؛ الساعات الذكية ؛ النظارات الذكية ؛ شاشات تفتعلية تعمل باللمس؛
الروباتات ذات الذكاء الصناعي ؛ حاسبات ملبوسة ؛ برامج التعرف على االيماءات؛ برامج
العاب الواقع االفتراضي؛ الماسحات الضوئية معدات معالجة البيانات؛ االت الفاكس؛ االدوات
المالحية؛ متتبعات النشاط ملب وسة؛ هواتف ذكية؛ حقائب للهواتف الذكية؛ شاشات حماية
للهواتف الذكية؛ اغطية للهواتف الذكية؛ احزمة للهواتف الذكية؛ لوحات مفاتيح للهواتف
الذكية؛ مكبرات صوت السلكية؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ سماعات السلكية؛ ادوات تعليم؛
كاميرات الفيديو الرقمية ؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ روبوتات المراقبة االمنية؛ كاميرات
تصوير فوتوغرافي؛ عصا السلفي تحمل باليد ؛ وصالت ذاكرة اضافية؛ رقائق دوائر متكاملة؛
شاشات لمس؛ بطاريات كهربائية؛ شواحن للبطاريات الكهربائية؛ بطاريات قابلة للشحن؛
.الرسوم المتحركة؛ اجهزة تحليل الهواء؛ اجهزة القياس ؛ رقائق حيوية

65

تاريخ ايداع الطلب :

29/01/2020

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

شركة البلس للبرمجيات
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -أم أذنية الشرقي  -شارع بلقيس بناء -51 -ط ، 5
ص.ب66661 ,19:
ص.ب  66661 - 19عمان  -أم أذنية الشرقي  -شارع بلقيس
بناء - 51 -ط 5
9
الصنف
675729

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطبيقات في المجال الصحي على أنظمة الهواتف الخلوية والحاسوب

29/01/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Puls Software Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman Om Othaina Balqis St Bldg 24,
P.O.Box: 43, 11118
Applicant for
P.O.Box 43 -11118 Amman Om Othaina
Correspondence
Balqis St Bldg 24
Trademark
172750
Class
9

Goods/Services
Applications in the health field on celluarphone and computer
systems
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Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Pall Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 25 Harbor Park Drive, Port Washington,
NY 11050, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172808
Class
9

Goods/Services
laboratory sample preparation media, laboratory sample
preparation kits, diagnostic media not for medical purposes,
diagnostic kits not for medical purposes , surface and air
sampling devices.

17/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بال كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

،66929  ان واي، بورت واشنطن، هاربور بارك درايف52
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
675191

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجهزة تشخيص لغير، افران للتجارب المعملية،أجهزة مختبر لتجهيز العينات المخبرية
. أجهزة تحليل الهواء، أدوات تشخيص ليست الغراض طبية،االغراض الطبية
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173003
Class
9

Goods/Services
Climate control systems consisting of digital thermostats, air
conditioning, heating, ventilation and drying control devices;
thermostats; electric condensers; downloadable mobile
applications for climate control, water filtration and purification,
and air purification systems; computer-based building
automation system for monitoring, controlling and reporting the
use and status of lighting, energy consumption, security
systems and heating, cooling and ventilation equipment
comprising a computer cathode ray tube (CRT), computer
operating programs, keyboard, printer, building zone area
sensors and monitors, subcomputers in the nature of laptops,
board level computers, and power controllers associated
therewith; mechanical, pneumatics, electrical and electronic
controllers for heating, cooling and ventilating equipment;
building automation computer hardware and software for
integrating multiple building systems into one centralized
platform; building integration and management software
designed for large building applications or multiple buildings
within portfolio; software for use in the management and
analysis of power system requirements for energy management;
power transfer switches for automatically switching between a
primary power source and a back-up power source; electrical
and electronic controls for controlling the charge in
refrigeration systems; electrical storage batteries; and parts
therefor in class 9.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02158
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
679999

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أنظمة التحكم في الجو تتكون من منظمات الحرارة الرقمية وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية
 تطبيقات محمولة قابلة، مكثفات كهربائية، منظمات الحرارة،وأجهزة التح كم في التجفيف
 نظام أتمتة المباني،للتنزيل للتحكم في المناخ وترشيح المياه وتنقيتها و وأنظمة تنقية الهواء
القائم على الكمبيوتر للمراقبة والتحكم واإلبالغ عن استخدام وحالة اإلضاءة واستهالك الطاقة
وأنظمة األ من والتدفئة ومعدات التبريد والتهوية التي تشتمل على أنبوب األشعة الكاثودية
 )و برامج تشغيل الكمبيوتر ولوحة المفاتيح والطابعة وأجهزة استشعارTRC( بالكمبيوتر
ومراقبة منطقة حيز البناء والحواسيب الفرعية في طبيعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة
 أجهزة التحكم الميكانيكية،وحواسيب على البطاقة ووحدات التحكم في القدرة المرتبطة بها
 أجهزة كمبيوتر،والهوائية والكهربائية واإللكترونية لمعدات التدفئة والتبريد والتهوية
 برمجيات،وبرمجيات أتمتة المباني لدمج أنظمة المباني المتعددة في منصة مركزية واحدة
دمج وإدارة المباني المصممة لتطبيقا ت المباني الكبيرة أو المباني المتعددة في نطاق قائمة
 مفاتيح، برمجيات لالستخدام في إدارة وتحليل متطلبات نظام القدرة إلدارة القدرة،المشاريع
 أجهزة تحكم،تحويل القدرة للتبديل تلقائيًا بين مصدر قدرة أساسي ومصدر قدرة احتياطي
 بطاريات تخزين كهربائية وقطع،كهربائية وإلكترونية للتحكم في الشحن في أنظمة التبريد
.3 غيارها في الفئة

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95621/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172909
Class
9

Goods/Services
Climate control systems consisting of digital thermostats, air
conditioning, heating, ventilation and drying control devices;
thermostats; electric condensers; downloadable mobile
applications for climate control, water filtration and purification,
and air purification systems; computer-based building
automation system for monitoring, controlling and reporting the
use and status of lighting, energy consumption, security
systems and heating, cooling and ventilation equipment
comprising a computer cathode ray tube (CRT), computer
operating programs, keyboard, printer, building zone area
sensors and monitors, subcomputers in the nature of laptops,
board level computers, and power controllers associated
therewith; mechanical, pneumatics, electrical and electronic
controllers for heating, cooling and ventilating equipment;
building automation computer hardware and software for
integrating multiple building systems into one centralized
platform; building integration and management software
designed for large building applications or multiple buildings
within portfolio; software for use in the management and
analysis of power system requirements for energy management;
power transfer switches for automatically switching between a
primary power source and a back-up power source; electrical
and electronic controls for controlling the charge in
refrigeration systems; electrical storage batteries; and parts
therefor in class 9.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02159
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
675393

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أنظمة التحكم في الجو تتكون من منظمات الحرارة الرقمية وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية
 تطبيقات محمولة قابلة، مكثفات كهربائية، منظمات الحرارة،وأجهزة التحكم في التجفيف
 نظام أتمتة المباني،للتنزيل للتحكم في المناخ وترشيح المياه و تنقيتها و وأنظمة تنقية الهواء
القائم على الكمبيوتر للمراقبة والتحكم واإلبالغ عن استخدام وحالة اإلضاءة واستهالك الطاقة
وأنظمة األمن والتدفئة ومعدات التبريد والتهوية التي تشتمل على أنبوب األشعة الكاثودية
)و برامج تشغيل الكم بيوتر ولوحة المفاتيح والطابعة وأجهزة استشعارTRC( بالكمبيوتر
ومراقبة منطقة حيز البناء والحواسيب الفرعية في طبيعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة
 أجهزة التحكم الميكانيكية،وحواسيب على البطاقة ووحدات التحكم في القدرة المرتبطة بها
 أجهزة كمبيوتر،والهوائية والكهربائية واإللكترونية لمعدات التدفئة والتبريد والتهوية
 برمجيات،وبرمجيات أتمتة المباني لدمج أنظمة المباني المتعددة في منصة مركزية واحدة
دمج وإدارة المباني المصممة لتطبيقات المباني الكبيرة أو المباني المتعددة في نطاق قائمة
 مفاتيح، برمجيات لالستخدام في إدارة وتحليل متطلبات نظام القدرة إلدارة القدرة،المشاريع
 أجهزة تحكم،تحويل القدرة للتبديل تلقائيًا بين مصدر قدرة أساسي ومصدر قدرة احتياطي
 بطاريات تخزين كهربائية وقطع،كهربائية وإلكترونية للتحكم في الشحن في أنظمة التبريد
.3 غيارها في الفئة

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95623/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2020

اسم طالب التسجيل:

تيكنو تيليكوم )اتش كيه ( ليمتد

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

هونغ كونغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

روم / 1 191اف ساوث تاور وورلد فاينانس سينتر هاربور
سيتي  67كانتون رود تست كيه ال هونغ كونغ
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
675327

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الذاكرة الحاسوبية ،اجهزة الحاسوب الشخصية المحمولة (البتوب) ،الهواتف النقالة،
قشط (اشرطه) تعليق الهواتف ال نقالة ،اجهزة الهاتف ،األغطية للهواتف الذكية ،الهواتف
الذكية ،خزائن السماعات ،سماعات الرأس ،أجهزة تكبير الصوت (مايكروفون) ،كاميرات
[للتصوير الفوتوغرافي] ،عصا حمل الهواتف لاللتقاط الصور الذاتية (مناصب أحادية محمولة
باليد) ،وصالت للخطوط الكهربائية ،البطاريات الكهربائية ،أجهزة شحن البطاريات الكهربائية.

27/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

)TECNO TELECOM (HK
LIMITED
lpc oapN ty
: HONG KONG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ROOM 604 6/F SOUTH TOWER WORLD
FINANCE CENTRE HARBOUR CITY 17
CANTON ROAD TST KL HONG KONG
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172957
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computer memory devices; Laptop computers; Mobile
telephones; Cell phone straps; Telephone apparatus; Covers for
;smartphones; Smartphones; Cabinets for loudspeakers
Headphones; Microphones; Cameras [photography]; Selfie
;sticks [hand-held monopods]; Connections for electric lines
Batteries, electric; Chargers for electric batteries.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مجموعة االمارات لالتصاالت) مجموعة اتصاالت ( ش م ع

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

Emirates
Telecommunication Group
)Company (Etisalat Group
PJSC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P. O. Box 3838, Abu Dhabi, United Arab
Emirates

ص.ب  66632 - 61922ابراج إعمار  -الدوار السادس -برج
ب  -الطابق 66
9
الصنف
679997

Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173007
Class
9

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ص.ب ، 9191 .أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

من اجل البضائع/الخدمات التالية
برمجيات إرسال الرسائل الفورية ،برمجيات إرسال الرسائل ا لفورية القابلة للتنزيل ،البريد
االلكتروني وبرمجيات إرسال الرسائل ،أجهزة كمبيوتر ولوازم أجهزة الكمبيوتر واألجهزة
الملحقة بالكمبيوتر وبرمجيات الكمبيوتر والبرمجيات القابلة للتنزيل وتطبيقات البرمجيات،
خدمات الويب لالتصال بواسطة البيانات (برمجيات األجهزة البينية)..
التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال (الكلمات العامة
والوصفية)بمعزل عن العالمة

07/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
Instant messaging software; downloadable instant messaging
software; electronic mail and messaging software; computers,
computer accessories, computer peripheral devices, computer
;)software, downloadable software, software applications (Apps
web services for data communication (interface software).
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use separately from the mark
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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
172810
Class
9

Goods/Services
Computer software, mobile phone application software,
computer software for the purpose of providing transportation
services, computer software for the purpose of obtaining
transportation services, computer software to schedules
appointments of transportation service dates and coordination,
computer software for the purpose of sending motor vehicles,
computer software for the purpose of providing assembly and
delivery services, computer software for obtaining assembly
and delivery services, computer software for scheduling and
coordinating assembly and delivery services, computer
software for the purpose of sending mail for assembly and
delivery, computer hardware, devices mobile phones, mobile
devices.

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

،6669  تورتوال في جي، رود تاون،2 فلمنج هاوس الطابق
جزر فيرجن البريطانية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
675169

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البرمجيات الحاسوبية وبرمجيات تطبيقات الهواتف النقاله والبرمجيات الحاسوبية لغاية توفير
خدمات النقل والبرمجيات الحاسوبية لغايات الحصول على خدمات النقل والبرمجيات
الحاسوبية لغاية جدولة مواعيد خدمات النقل وتنسيقها والبرمجيات الحاسوبية لغاية ارسال
المركبات االلية والبرمجيات الحاسوبية لغاية توفير خدمات التوصيل و التسليم والبرمجيات
الحاسوبية لغاية الحصول على خدمات التوصيل و التسليم والبرمجيات الحاسوبية لغاية
جدولة مواعيد خدمات التوصيل و التسليم وتنسيقها والبرمجه الحاسوبية لغاية ارسال البريد
.الخاص بالتوصيل والتسليم والعتاد الحاسوبي والهواتف النقالة واجهزة االتصاالت النقالة
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تاريخ ايداع الطلب :

29/06/2020

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

جين النفين
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ، 62رو دو فاوبورغ سينت اونور 72991 ،باريس ،فرنسا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
675199

من اجل البضائع/الخدمات التالية
النظارات الطبية والنظارات الشمسية وعلب النظارات.

29/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Jeanne Lanvin
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 15, rue du Faubourg Saint Honore, 75008
Paris, France
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172830
Class
9

Trademark

Goods/Services
Spectacles, sun spectacles and spectacles cases.
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Date of

15/07/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.

lpc oapN ty
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, 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
172832
Class
9

Goods/Services
Security platform software programs; downloadable and
preloaded computer security software; downloadable and
preloaded smartphone security software; downloadable and
preloaded tablet PC security software; computer hardware and
software for providing secure remote access to computer and
communication networks; smartphone hardware and software
for providing secure remote access to smartphone and
communication networks; tablet PC hardware and software for
providing secure remote access to tablet PC and
communication networks.

15/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.سامسونج اليكترونيكس كو

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

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

-  جيونجي،سي- سوون،جو-  يونجتونج،رو-  سامسونج،653
 جمهورية كوريا،دو
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
675195

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، برمجيات أمن الحاسوب القابلة للتنزيل والمحملة مسبقا،برامج برمجيات منصة األمن
 برمجيات أمن الحاسوب،برمجيات أمن الهواتف الذكية القابلة للتنزيل والمحملة مسبقا
 أجهزة وبرمجيات الحاسوب لتوفير الوصول اآلمن،اللوحي القابلة للتنزيل والمحملة مسبقا
 أجهزة وبرمجيات الهواتف الذكية لتوفير الوصول،عن بعد إلى شبكات الحاسوب واالتصاالت
 أجهزة وبرمجيات الحاسوب اللوحي،اآلمن عن بعد إلى شبكات الهواتف الذكية واالتصاالت
.لتوفير الوصول اآلمن عن بعد إلى شبكات الحاسوب اللوحي واالتصاالت
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Date of

13/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Launch Tech Co., Ltd.
lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Launch Industrial Park, No. 4012, North
Wuhe Road, Bantian Street, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong, P.R.
China
Applicant for
Darras & Hijazi Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
Trademark
172734
Class
9

Goods/Services
Computer software, recorded; Computer programs,
downloadable; Downloadable software applications for mobile
phones; Monitors [computer programs]; Interactive touch
screen terminals; Data processing apparatus; Pressure
measuring apparatus; Diagnostic apparatus, not for medical
purposes; Measuring apparatus; Torque meters.

13/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.الونش تيك كو
الصين
شركة اجنبية

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

، نورث ويهي رود،1965  رقم، الونش انديستلاير بارك
، شينزهين،  لونجانج ديستريكت، بانتيان ستريت
جمهورية الصين الشعبية،جيانجدونج
66639 - 352296 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
1 مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن-عمان
9

الصنف

675791

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ تطبيقات البرامج القابلة للتنزيل
للهواتف المحمولة؛ برامج مراقبة (برامج كمبيوتر) ؛ شاشات لمس تفاعلية؛ اجهزة معالجة
البيانات؛ اجهزة قياس الضغط؛ اجهزة تشخيص ليست لغايات طبية؛ اجهزة قياس؛ اجهزة
قياس الشَد
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تاريخ ايداع الطلب :

16/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مصنع الدهلوي للنظارات المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة الصناعية االولى بجده -المرحلة الثالثة-شارع رقم -15
ص.ب  699969جده  -56966-السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،691شارع مكة ،ص .ب  356699عمان 66635
االردن
9
الصنف
675362

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عدسات مضخمة ،زجاج مانع للوهج ،عدسات للتصوير الفونوغرافي الفلكي ،عجسات
الصقة ،اوعية للعدسات الالصقة ،عدسات تقويم البصر [بصرية] ،علب للنظارات ،سالسل
للنظارات ،خيوط للنظارات ،نظار ات ،عدسات عينية ،ادوات تحتوي على عدسات عينية،
نظارات واقية لاللعاب الرياضية ،اغطية عدسات ،عدسات بصرية ،عدسات شيئية [بصرية]،
اجهزة وادوات بصرية ،زجاج بصريات ،سلع بصرية ،عدسات بصرية ،نظارات انفية ،علب
للنظارات االنفية ،سالسل للنظارات االنفية ،اشرطة للنظارات االنفية ،سنادات للنظارات
االنفية ،علب للنظارات ،اطار للنظارات ،عدسات للنظارات ،نظارات [بصرية] ،نظارات واقية
لاللعاب الرياضية ،نظارات شمسية ،نظارات مواراة (حماية).

مع المطالبة بااللوان االزرق ودرجاته.

16/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Dehlawi Optical Industries
Co. Ltd.
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Jeddah 1st Industrial City-Phase 3, Road
62,P.O.Box 100010 Jeddah 21311- Saudi
Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172915
Class
9

Trademark

Goods/Services
—Amplifiers; Anti-glare glasses; Astrophotography (Lenses for
); Contact lenses; Contact lenses (Containers for—); Correcting
lenses [optics]; Eyeglass cases; Eyeglass chains; Eyeglass
cords; Eyeglasses; Eyepieces; Eyepieces (Instruments
containing —); Goggles for sports; Lens hoods; Lenses
(Optical—); Objectives [lenses] [optics]; Optical apparatus and
;instruments; Optical glass; Optical goods; Optical lenses
;Pince-nez; Pince-nez cases; Pince-nez chains; Pince-nez cords
;Pince-nez mountings; Spectacle cases; Spectacle frames
;)—Spectacle glasses; Spectacles [optics]; Sports (Goggles for
Sunglasses; Waling glasses.
Claiming blue & its' shades colors.
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تاريخ ايداع الطلب :

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

تانتيفي اوتوموتيف كو ،ليمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3سي ،تاور  ،5بالزا بي ،جولدن ريسورسز بيزنس سنتر ،الن
ديان شانغ دونغ افينيو ،هاي ديان ديستريكت 699937 ،بكين،
جمهورية الصين الشعبية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
9
الصنف
675711

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة المالحة للمركبات [حواسيب على متن المركبات] ،منظمات الفولتية للمركبات،
المفاتيح (القواطع) الكهربائية ،االقفال الكهربائية ،البطاريات (مراكم/مجمعات) الكهربائية
للمركبات ،أجهزة التوجيه األوتوماتيكية للمركبات ،مسجل القيادة ،الملفات الكهربائية ،سالسل
تعليق المفاتيح االلكترونية على أنها أجهزة تحكم عن بعد ،مجسات (مستشعرات) ،مثلثات
التحذير عند تعطل المركبات ،أجهزة ومعدات إنقاذ الحياة.

26/08/2020
TANTIVY AUTOMOTIVE
CO., LTD.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9C, Tower 2, Plaza B, Golden Resources
Business Center, Lan Dian Chang Dong
Avenue, Hai Dian District 100097 BEIJING,
P.R.CHINA
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172784
Class
9

Goods/Services
;]Navigation apparatus for vehicles [on-board computers
voltage regulators for vehicles; switches, electric; locks,
electric; accumulators, electric, for vehicles; steering apparatus,
;automatic, for vehicles; driving recorder; coils, electric
;electronic key fobs being remote control apparatus; sensor
vehicle breakdown warning triangles; life saving apparatus and
equipment.
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ACTELION
PHARMACEUTICALS,
LTD.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address GEWERBESTRASSE 16 CH-4123
ALLSCHWIL SWITZERLAND

Goods/Services
Mobile applications; mobile application software; all of the
aforementioned goods in the field of pulmonary hypertension

: تاريخ ايداع الطلب

اكتيليون فارماسيوتيكالز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا,  الستشويل1659 , 61 جيويربشتراسيه

 بناية رقم66636 - 369219 ب.سماس للملكية الفكريةص
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 1
 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
172802
Class
9

27/08/2020

9

الصنف

675195

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تطبيقات نقالة؛ برمجيات للتطبيقات النقالة؛ وجميع السلع المذكورة في مجال ارتفاع ضغط
الشريان الرئوي
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

21/09/2020

اسم طالب التسجيل:

خليج المحمول لالستثمار واالتصاالت

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب66316 ,6391:

CellBay Telecom and
Investment
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 1936, 11941

عنوان التبليغ

ص.ب  66316 - 6391عمان

Applicant for
P.O.Box 1936 -11941 Amman
Correspondence
Trademark
172885
Class
9

رقم العالمة التجارية

675112

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الهواتف الخلوية

21/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

9

Goods/Services
cell phones
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تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة حسن نصار وشريكه

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

االردن
تضامن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Hassan nasar and partner
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman abdelhamed shoman street
bulding 19, P.O.Box: 6739, 11118

عمان المحطة شارع رفيفان المجالي  ،ص.ب,1793:
66661
عمان الشميساني شارع عبدالحميد شومان بناية 63
675111

29/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كابالت كهربائية .مفاتيح خاليا (كهربائية) .مفاتيح قطع الدارات الكهربانيه .أدوات اقفال
الدارات الكهربائية .وصالت كهربائية .قارنات كهربائية  ,اغطية للمخارج الكهربائية
.ولوحات توزيع كهربانية .قاتل حشرات كهربائي ؛ قوابس  .لوحات مفاتيح كهربائية .
صناديق مفاتيح كهربائية .مفاتيح كهربائية  .مفاتيح زمنية اتوماتيكيه .

9

Applicant for
Amman abdelhamed shoman street
Correspondence
bulding 19
Trademark
172866
Class
9

Goods/Services
Cables .cell switches (electricity) .circuit breakers . circuit
closer .connections electric .couplings electric . covers for
electric outlets .distribution boards (electricity) .electric devices
for attracting and killing . sockets .switch boards
.switchboxes.switches electric .time switchs automatic -
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تاريخ ايداع الطلب :

29/09/2020

اسم طالب التسجيل:

معاذ محمود عبدالرحمن العلبي

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:

moath abdel Rahman al
olabi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman abdelhamed shoman street
bulding 19, P.O.Box: 6739, 11118

عمان المحطة شارع رفيفان المجالي  ،ص.ب,1793:
66661
عمان الشميساني شارع عبدالحميد شومان بناية 63
675111

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كابالت كهربائية .مفاتيح خاليا (كهربائية) .مفاتيح قطع الدارات الكهربائية .
أدوات اقفال الدارات الكهربائية .وصالت كهربائية .قارنات كهربائية  ,اغطية
للمخارج الكهربائية .لوحات توزيع كهربائية .قاتل حشرات كهربائي,
قوابس  .لوحات مفاتيح كهربائية  .صناديق مفاتيح كهربائية .مفاتيح
كهربائية  .مفاتيح زمنية اتوماتيكيه .

29/09/2020

Date of

الصنف

9

Applicant for
Amman abdelhamed shoman street
Correspondence
bulding 19
Trademark
172864
Class
9

Goods/Services
Cables .cell switches (electricity) .circuit breakers . circuit closer
.connections electric .couplings electric . covers for electric
outles .distribution boards (electricity) .electric devices for
attracting and killing . sockets .switch boards
.switchboxes. switches electric .time switchs automatic
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تاريخ ايداع الطلب :

05/10/2020

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

جلف دي تي إتش إل دي سي
جزر كايمان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Gulf DTH LDC
lpc oapN ty
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address c/o Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands

بواسطة ميبلس كوربريت سيرفيسز ليمتد ،ص ب ،993
جورج تاون ،جراند كايمان ،جزر كايمان
ص.ب  66639 - 399939عمان  /شارع الحجاز  ،دابوق ،
بناء رقم 57
9
الصنف
679991

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات المرئية وأجهزة وأدوات الوزن
والقياس والراديو والتلفاز وأجهزة وأدوات تسجيل واستنساخ األصوات ،وأجهزة
وأدوات االتصاالت واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة لتسجيل
البرامج التلفزيونية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو استقبال األصوات
أو الصور أو المحتوى السمعي المرئي؛ أجهزة كهربائية وإلكترونية تستخدم في
استقبال البث باألقمار الصناعية أو البث األرضي أو البث السلكي؛ أجهزة تلفاز؛
شاشات العرض البلوري السائل والبالزما؛ نظم العرض السينمائي المنزلي؛ أجهزة
حاسوب؛ حواسيب شخصية لوحية؛ مكبرات؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة الراديو؛
األجهزة السمعية و/أو األجهزة السمعية المرئية الالسلكية؛ األجهزة السمعية و/أو
األجهز ة السمعية المرئية المحمولة؛ وسائل التحكم عن بعد؛ وسائل التحكم
المستخدمة في األلعاب؛ وسائل التحكم في األلعاب الالسلكية؛ لوحات المفاتيح
الالسلكية؛ مستقبالت التلفاز بما في ذلك جهاز فك الشفرة وأجهزة االستقبال؛
أجهزة االستقبال الرقمية؛ أجهزة االستقبال عالية الدقة؛ مسجالت الفيديو
الشخصية؛ أجهزة االستقبال التي تستخدم في فك شفرة واستقبال بث األقمار
الصناعية والبث األرضي والسلكي؛ أجهزة لفك شفرة اإلشارات المشفرة مثل أجهزة
االستقبال المستخدمة لالستقبال التلفزيوني؛ أجهزة مزودة بأجهزة استقبال تشتمل
على جهاز فك شفرة ودلي ل عرض تفاعلي؛ أجهزة مزودة بأجهزة استقبال تشتمل
على جهاز لفك الشفرة ومسجل للبرامج التلفزيونية واإلذاعية؛ أجهزة مزودة
بأجهزة استقبال تشتمل على جهاز فك شفرة ومسجل مبرمج لنقل تسجيالت مخزنة
للتخزين وأيضا حذف التسجيالت األقدم؛ أطباق األقمار الصناعية؛ برمجيات
الح اسوب للمساعدة في البحث في البيانات؛ برامج مشفرة للحواسيب ولمعالجة
البيانات واالتصاالت؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ المساعدات الشخصية الرقمية؛
الهواتف ومودمات الراديو؛ أجهزة كهربائية وإلكترونية تستخدم في استقبال بث
األقمار الصناعية والبث األرضي والسلكي؛ مستقب الت التلفاز بما في ذلك أجهزة فك
الشفرة؛ أجهزة استقبال لالستخدام في فك الشفرة واستقبال بث األقمار الصناعية
والبث السلكي واألرضي وخط المشترك الرقمي واإلنترنت وأنواع البث اإللكتروني
األخرى؛ أجهزة فك شفرة اإلشارات المشفرة؛ برامج تلفزيونية وإذاعية مسجلة؛
برامج مسجلة للبث أو لإلرسال اآلخر على التلفاز واإلذاعة والهواتف النقالة
والمساعدات الشخصية الرقمية وأجهزة الحاسوب؛ تسجيالت للفيديو؛ الحواسيب؛
معدات وأجهزة وأدوات الحاسوب التي تستخدم جميعا ً لنقل وعرض واستقبال
وتخزين وبحث المعلومات اإللكترونية ؛ برامج حاسوب؛ برامج حاسوب قابلة
للتنزيل؛ ألعاب حاسوب إلكترونية؛ ألعاب حاسوب إلكترونية تفاعلية؛ برمجيات
حاسوب؛ برمجيات حاسوب وأجهزة اتصاالت تساعد في االتصال بقواعد البيانات
واإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب التي يتم تقديمها من االنترنت؛ معدات إنهاء الشبكة؛
برمجيات وبرامج الحاسوب للت وزيع على واالستخدام بواسطة مشاهدي قناة
تلفزيونية رقمية لعرض وشراء السلع والخدمات؛ برامج الحاسوب للتلفاز التفاعلي
ولأللعاب التفاعلية؛ منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل؛ ألعاب حاسوب؛ ألعاب فيديو
حاسوبية؛ شاشات فيديو؛ أجهزة عرض فيديوية؛ أشرطة وأقراص وأسالك ،جميعها
ممغنطة؛ شرائط كاسيت وخرطوشات ،جميعها مهيأة لالستخدام مع األشرطة سابقة
الذكر؛ أشرطة فيديو وأشرطة وخرطوشات فارغة ومسجلة من قبل؛ أقراص
مدمجة؛ أقراص رقمية فيديوية؛ أقراص تتم قراءتها بالليزر لتسجيل األصوات أو
الفيديو؛ خرطوشات ذاكرة القراءة فقط واسطوانات مدمجة وبطاقات وأقراص
وبطاقات الدارات المتكاملة وحامالت ذاكرة وأوساط التسجيل جميعها مسجل عليها
ألعاب فيديو حاسوبية من قبل؛ الموسيقى واألصوات والفيديو والصور والنصوص
والمعلومات التي يتم توفيرها عبر شبكة اتصاالت وعن طريق اإلرسال المباشر
وبواسطة اإلنترنت أو غيرها من شبكات االتصاالت أو الشبكات اإللكترونية
األخرى؛ تسجيالت صوتية و/أو سمعية تفاعلية؛ تسجيالت موسيقية و/أو فيديوية

05/10/2020

Date of

Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
173034
Class
9

Goods/Services
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, radio, television, sound recording, sound
)reproducing, telecommunications, signaling, checking (supervision
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording
television programmes; apparatus for recording, transmission,
;reproduction or reception of sound, images or audio visual content
electrical and electronic apparatus for use in the reception of satellite,
;terrestrial or cable broadcasts; televisions; LCD and plasma screens
;home cinema systems; computers; tablet personal computers
amplifiers; speakers; radios; wireless audio and/or audio visual
devices; portable wireless audio and/or audio visual devices; remote
controls; games controllers; wireless gaming controllers; wireless
;keypads; television receivers including a decoder, set-top boxes
digital set-top boxes; high definition set top boxes; personal video
recorder; set-top boxes for use in decoding and reception of satellite,
terrestrial and cable broadcasts; apparatus for decoding encoded
signals including set top boxes for television reception; set top box
apparatus including a decoder and an interactive viewing guide; set
top box apparatus including a decoder and a recorder for recording
television and audio programmes; set top box apparatus including a
decoder and a recorder programmable to transfer stored recording to
;storage and also to delete the older recordings; satellite dishes
computer software to enable searching of data; encoded programs for
;computers and for data processing and telecommunications
;telephones; mobile telephones; PDAs; telephone and radio modems
electrical and electronic apparatus for use in the reception of satellite,
;terrestrial or cable broadcasts; television receiver including a decoder
set top boxes for use in decoding and reception of satellite, terrestrial
cable and digital subscriber line (DSL), Internet or other electronic
broadcasts; apparatus for decoding encoded signals; recorded
television and radio programmes; recorded programmes for
broadcasting or other transmission on television, radio, mobile
;telephones, PDAs and on computers; video recordings; computers
computer hardware, apparatus and instruments all for transmitting,
;displaying, receiving storing and searching electronic information
computer programs; downloadable computer programs; electronic
computer games; electronic interactive computer games; computer
software; computer software and telecommunications apparatus to
enable connection to databases and the Internet; computer software
supplied from the Internet; network termination equipment; computer
software and computer programs for distribution to, and for use by,
viewers of a digital television channel for the viewing and purchase of
goods and services; computer programs for interactive television and
for interactive games; downloadable electronic publications; computer
games; computer video games; video screens; video projectors; tapes,
discs and wires, all being magnetic; cassette and cartridges, all
adapted for use with the aforesaid tapes; blank and pre-recorded audio
;and video cassettes, tapes and cartridges; compact discs; DVD discs
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laser readable discs for recording sound or video; ROM cartridges, CDROMs, cards and discs, integrated circuit cards, memory carriers,
recording media, all pre-recorded with computer video games; music,
sound, video, images, text and information provided by a
telecommunications network, by on-line delivery and by way of the
Internet or other electronic or communication networks; interactive
sound and/or audio recordings; music, video, sound and/or audio
recordings (downloadable) provided from MP3 Internet websites; MP3
players, MP3 readers; audio and/or video file recorders and/or players;
portable audio and/or video file recorder and/or player; telephone ring
tones (downloadable); apparatus and instruments for the reception of
radio and television br[oadcasts including the reception of cable,
satellite and digital broadcasts; smart cards; credit cards; loyalty
cards; communication apparatus and instruments; electrical
instruments and apparatus; electronic instruments and apparatus; film
reproducing instruments and apparatus; hand held electrical
instruments and apparatus; hand held electronic instrument and
apparatus; interactive educational or entertainment games; mobile
telephones; telephone apparatus and equipment; OTT (over-the-top)
set top boxes; digital media streaming devices; video streaming
devices; media streaming devices; computer application software for
streaming content via the internet

أو سمعية (قابلة للتنزيل) التي يتم تقديمها من مواقع اإلنترنت/أو صوتية و/و
أو/ مسجالت و،المختصة بـام بي ثري؛ مشغالت ـام بي ثري؛ قارئات ـام بي ثري
أو مشغالت الملفات السمعية/أو الفيديوية؛ مسجالت و/مشغالت الملفات السمعية و
أو الفيديوية المحمولة؛ نغمات رنين الهواتف (قابلة للتنزيل)؛ أجهزة وأدوات/و
الستقبال البث اإلذاعي والتلفزيوني بما في ذلك استقبال البث السلكي والرقمي
والبث عبر القمر الصناعي؛ البطاقات الذكية؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات الوالء؛
أجهزة وأدوات االتصاالت؛ أدوات وأجهزة كهربائية؛ أدوات وأجهزة إلكترونية؛
أدوات وأجهزة نسخ األفالم؛ أدوات وأجهزة كهربائية تحمل باليد؛ أدوات وأجهزة
إلكترونية تحمل باليد؛ ألعاب تعليمية أو ألعاب تسلية تفاعلية؛ هواتف نقالة؛ أجهزة
ومعدات الهواتف؛ أجهزة استقبال التدفق الحي؛ أجهزة تدفق الوسائط الرقمية؛
أجهزة تدفق الفيديو؛ أجهزة تدفق الوسائط؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب لتدفق
.المحتوى عبر اإلنترنت
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Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

dooree for technical
solutions
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/al jardenz, P.O.Box: 5012, 11953
Applicant for
P.O.Box 5012 -11953 amman/al jardenz
Correspondence
Trademark
172772
Class
9

Goods/Services
A downloadable smart phone program and application for
arranging the queue and queuing system, a downloadable smart
phone program and application for organizing and managing
the customer’s journey, a downloadable smart phone program
and application for monitoring employee performance
indicators, a downloadable smart phone program and
application for measuring satisfaction Customers, a
downloadable smart phone program and application for
managing and developing customer service, a downloadable
smart phone program and application that works as an
electronic platform to connect customers and users with
multiple services electronically

28/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

دوري للحلول التقنية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66329 ,2965:ب. ص، الجاردنز/عمان

9

بناية/غسان سنتر/الجاردنز/ عمان66329 - 2965 ب.ص
691
الصنف
675775

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
برنامج,برنامج وتطبيق هواتف ذكيه قابله للتنزيل من اجل ترتيب نظام الدور واالصطفاف
برنامج وتطبيق هواتف,وتطبيق هواتف ذكيه قابله للتنزيل من اجل تنظيم وادارة رحلة العميل
برنامج وتطبيق هواتف ذكيه قابله,ذكيه قابله للتنزيل من اجل مراقبة مؤشرات اداء الموظفين
برنامج وتطبيق هواتف ذكيه قابله للتنزيل من اجل,للتنزيل من اج ل قياس تعزيز رضا العمالء
برنامج وتطبيق هواتف ذكيه قابله للتنزيل يعمل كمنصة,ادارة وتطوير خدمة العمالء
الكترونيه لربط العمالء والمستخدمين بالخدمات المتعدده الكترونيا
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/11/2020

اسم طالب التسجيل:

معاذ محمود عبدالرحمن العلبي

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان شارع رفيفان المجالي  ،ص.ب66661 ,1793:

عنوان التبليغ

ص.ب  66661 - 1793عمان  -شارع عبد الحميد شومان

رقم العالمة التجارية

675311

18/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صناديق فرعية كهربائية  ,مفاتيح الخاليا الكهربائية  ,المالمسات ،الكهربائية  ,االقفال،
محددات كهربائية  ,أزرار
الكهربائية  ,المنارات  ،المضيئة  ,األجهزة واألدوات الكيميائية ,
ِّ
كباسة لألجراس  ,صناديق توصيل كهربائية  ,طرفيات توصيل كهربائية  ,أغطية للمخارج
الكهربائية  ,صناديق مفاتيح كهربائية  ,األسالك ،الكهربائية  ,مفاتيح قطع الدارات الكهربائيه
 ,أجهزة اإلشعال ،الكهربائية ،للتشغيل عن بعد  ,الملفات ،الكهربائية  ,لوحات تحكم كهربائية
 ,قاطع للتيار الكهرباي عن بُعد  ,محوالت التيارات (كهربائية)  ,موصالت أسالك كهربائية ,
مُجمِّ عات ،الكهربائية  ,أجراس كهربائية لألبواب  ,خافتات الضوء (منظمات) ،الكهربائية ,
المفاتيح  ،الكهربائية  ,المواد المستخدمة ألسالك الكهرباء الرئيسية (األسالك ،الكابالت) ,
لوحات مفاتيح كهربائية  ,األسالك النحاسية ،المعزولة  ,لوحات التوزيع كهربائية  ,مقابس
كهربائية ،المقابس والمالمسات األخرى (الوصالت الكهربائية)  ,لوحات مفاتيح كهربائية ,
مخفضات كهربائية  ,وصالت كهربائية  ,مبدِّالت التيار الكهربائي ,

moath mahmoud abdel
rahman alalabi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman - rafifan al majali street, P.O.Box:
6739, 11118

9

Applicant for
P.O.Box 6739 -11118 amman /abdel
Correspondence
hameed shoman str
Trademark
172946
Class
9

Goods/Services
branch boxes electricity , cell switches electricity , contacts,
electric ,locks, electric , beacons, luminous , chemistry
apparatus and instruments , limiters electricity , push buttons
for bells , junction boxes electricity , terminals electricity ,
covers for electric outlets , switchboxes electricity , wires,
electric , circuit breakers , igniting apparatus, electric, for
igniting at a distance , coils, electric , control panels electricity ,
telerupters , inverters electricity , wire connectors electricity ,
collectors, electric , electric door bells , light dimmers
regulators , electric , switches, electric , materials for electricity
mains wires, cables , switchboards , copper wire, insulated ,
distribution boards electricity , sockets, plugs and other
contacts electric connections , switchboards , reducers
electricity , connectors electricity , commutators
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Date of

17/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Pall Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 25 Harbor Park Drive, Port Washington,
NY 11050, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172850
Class
10

Goods/Services
Biomedical devices, namely, blood filters, medical gas filters, iv
fluid filters, blood purification filters, syringe pumps for
administering fluids to or withdrawing fluids from patients, air
or gas eliminators for removing air or gas from fluid
administration lines, check valves for use with syringe pumps,
blood autotransfusors, and heat and moisture exchangers for
use in connection with breathing apparatus.

17/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بال كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

،66929  ان واي، بورت واشنطن، هاربور بارك درايف52
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
675129

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 على وجه الخصوص مرشحات الدم ومرشحات غاز طبية ومرشحات, اجهزة طب ية احيائية
 مضخات حواقن العطاء السوائل او سحب السوائل من, سوائل وريدية ومرشحات تنقية الدم
 ادوات التخلص من الهواء او الغاز للتخلص من الهواء او الغاز من خطوط اعطاء, المرضى
 وادوات لتبادل, ادوات ذاتية لنقل الدم,  صمامات اختبار تستخدم م ع مضخات الحقن,السوائل
.الحرارة والرطوبة الستخدامها فيما يتصل باجهزة التنفس

86

تاريخ ايداع الطلب :

16/07/2020

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

آلكون إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو لويس ديفري  ،1سي اتش 6796-فريبورغ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
10
الصنف
675167

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجهزة واألدوات الجراحية المستخدمة في جراحة العيون ،العدسات داخل العين.

16/07/2020

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
172817
Class
10

Trademark

Goods/Services
Surgical apparatus and instruments for use in ophthalmic
surgery; intraocular lenses.
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تاريخ ايداع الطلب :

29/07/2020

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

هانس بيوميد كورب
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،7جيونغجوي-رو - 1جيل ،سونغبا -جو ،سيؤول ،جمهورية
كوريا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
10
الصنف
679995

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خيوط (الغرز) الجراحة بالم نظار ،مواد الخياطة الجراحية ،الخيوط الجراحية ،الخيوط (الغرز)
المستخدمة بالجراحة ،الخيوط الخاصة بزراعة األعضاء لالستخدام في الجراحة ،الخيوط
(الغرز) الجراحية ،مواد الخياطة الجراحية للغايات الطبية ،خيوط (غرز) الصقة ،خيوط مغطاه
للجراحة التجميلية ،خيوط إدخال في الجسم لالستخدام الطبي ،خيوط لالستخدام الطبي ،خيوط
رفع (شد) لألغراض الطبية.

29/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Hans Biomed corp
lpc oapN ty
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7, Jeongui-ro 8-gil, Songpa-gu, Seoul,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173002
Class
10

Trademark

Goods/Services
;Endoscopic sutures; suture materials; thread, surgical; sutures
transplant sutures for use in surgery; surgical sutures; suture
materials for medical purposes; adhesive sutures; embedding
;thread, plastic surgical; body insertion thread for medical use
thread for medical use; lifting thread for medical purposes.
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Date of

09/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
INVO BIOSCIENCE, INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5582 BROADCAST COURT, SARASOTA
FLORIDA 34240, USA

: تاريخ ايداع الطلب

. إنك،إنفو بيوساينس
امريكا
شركة اجنبية

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

91519  ساراسوتا فلوريدا,  برودكاست كورت2215
الواليات المتحدة,

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم66636 - 369219 ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 1
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172926
Class
10
10
الصنف
675351

Applicant for
Correspondence

Trademark

09/08/2020

Goods/Services
Cell culture apparatus for medical use, namely, cell culture
vessels and intravaginal cell culture vessels; retention devices
for cradling cell culture vessels intravaginally
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88797622
Claim Date: 14/02/2020

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وبخاصة أوعية الستنبات الخاليا وأوعية الستنبات،أجهزة الستنبات الخاليا لالستعمال الطبي
الخاليا داخل المهبل؛ أدوات احتجاز لتثبيت أوعية استنبات الخاليا داخل المهبل
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
11737155 :رقم االدعاء
5959/95/61 :تاريخ االدعاء
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Date of

11/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Alcon Inc.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172993
Class
10

Goods/Services
Ophthalmic medical and surgical instruments and apparatus.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 03692/2020
Claim Date: 16/03/2020

11/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.آلكون إنك
سويسرا
شركة اجنبية

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

 فريبورغ سويسرا6796 ،1 رو لويس ديفري

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
675339

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.أدوات وأجهزة طب وجراحة العيون
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5959/99135 :رقم االدعاء
5959/99/61 :تاريخ االدعاء
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Date of

13/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Alcon Inc.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg,
Switzerland
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172982
Class
10

Goods/Services
Ophthalmic medical and surgical instruments and apparatus.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 03698/2020
Claim Date: 16/03/2020

13/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.آلكون إنك
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، فريبورغ6796 ،1 رو لويس ديفري

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
675315

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.أدوات وأجهزة طب وجراحة العيون
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5959/99131 :رقم االدعاء
5959/99/61 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

26/08/2020

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

آلكون إنك.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رو لويس ديفري  6796 ،1فريبورغ ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
10
الصنف
675151

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة وأدوات جراحية الستخدامها في جراحة العيون

26/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Alcon Inc.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172826
Class
10

Trademark

Goods/Services
Surgical apparatus and instruments for use in ophthalmic
surgery.
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Date of

15/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

HOUSEHOLDS
&TOILETRIES
MANUFACTURING
CO.LTD.(HTM)
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN/ABDALI/ KING HUSSEIN STREET
186, P.O.Box: 1027, 11118
Applicant for
P.O.Box 11118 -1027 abdali king hussein
Correspondence
street 186
Trademark
172744
Class
10

Goods/Services
contraceptives, non-chemical, belts for medical purposes, finger
guards for medical purposes, fumigation apparatus for medical
purposes, hearing aids, dentures, blankets, electric, for medical
purposes, dental apparatus and instruments, clothing especially
for operating rooms, gloves for medical purposes, sets of
artificial teeth, electrocardiographs, gloves for massage, boots
for medical purposes, cases fitted for medical instruments,
babies' pacifiers teats , tongue scrapers, air pillows for medical
purposes, thermal packs for first aid purposes, droppers for
medical purposes, veterinary apparatus and instruments,
forceps, medical apparatus and instruments, slings supporting
bandages , artificial limbs, stethoscopes, incubators for babies,
tongue scrapers, elastic stockings for surgical purposes,
hearing protectors, belts for medical purposes, orthopaedic
footwear, draw-sheets for sick beds, babies' bottles, spoons for
administering medicine, scalpels, vaporizers for medical
purposes, corsets for medical purposes, finger guards for
medical purposes, stethoscopes, apparatus for use in medical
analysis, ear plugs ear protection devices , crutches, protection
devices against X-rays, for medical purposes, anaesthetic
masks, brushes for cleaning body cavities, masks for use by
medical personnel, air pillows for medical purposes, ear picks,
compressors surgical , breast pumps

10

15/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

صناعه مستحضرات التجميل والمواد الكيماويه المنزليه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66661 ,6957:ب. ص، شارع الملك حسين- عمان

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

 شارع الملك حسين- عمان6957 - 66661 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

675711

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, واقيات أصابع لغايات طبية, أحزمة لالستخدامات الطبية, غي ر الكيميائية،حبوب منع الحمل
، البطانيات, أطقم أسنان, الوسائل المساعدة على السمع,أجهزة تبخير لغايات طبية
 المالبس المخصصة, االجهزة واالدوات الخاصة بطب االسنان, للغايات الطبية،الكهربائية
, أجهزة كهربائية لتخطيط القلب, أطقم أسنان اصطناعية, قفازات لغايات طبية,لغرف العمليات
, لهايات مصاصات أطفال, حقائب معدة لألدوات الطبية, أحذية لغايات طبية,قفازات تدليك
, كمادات حرارية ألغراض اإلسعافات األولية, مخدات هوائية لغايات طبية,كاشطات للسان
 أربطة, األجهزة واألدوات الطبية, مالقط, أجهزة ومعدات بيطرية,قطارات لغايات طبية
, كاشطات للسان, حاضنات لألطفال, سماعات لألطباء, األطراف االصطناعية, مشدات داعمة
 ألبسة قدم, أحزمة لالستخدامات الطبية, واقيات السمع,جوارب مطاطية ألغراض جراحية
, مشارط, مالعق إلعطاء الدواء, رضاعات أطفال, مالءات سحب ألسرة المرضى,تجبيرية
 سماعات, واقيات أصابع لغايات طبية, مشدات لغايات طبية,أجهزة التبخير لغايات طبية
,  سدادات أذن أجهزة لحماية األذن, األجهزة المستخدمة في التحاليل الطبية,لألطباء
 فراشي لتنظيف, أقنعة تخدير, أجهزة واقية من األشعة السينية لألغراض الطبية,العكازات
, األعواد القطنية لألذن, مخدات هوائية لغايات طبية, أقنعة للطاقم الطبي,تجاويف الجسم
 شفاطات ثدي, ضمادات جراحية
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تاريخ ايداع الطلب :

06/12/2020

اسم طالب التسجيل:

مشهور مصطفى محمد بني عامر

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

اربد  -جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنيه  -قسم الهنسة الطبيه
الحيويه -د.مشهور بني عامر  ،ص.ب55669 ,9999:
dib I
ص.ب  dib I 55669 - 9999اربد  -جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنيه  -قسم الهنسة الطبيه الحيويه -د.مشهور
بني عامر
10
الصنف
675171

من اجل البضائع/الخدمات التالية
جهزة فحص الدم  ,أحزمة لالستخدامات الطبية  ,األجهزة واألدوات الطبية  ,أجهزة قياس
ضغط الدم الشرياني  ,أقطاب كهربائية لالستخدام الطبي  ,أجهزة للعالج الطبيعي  ,اجهزة
التنفس للتنفس االصطناعي  ,األجهزة المستخدمة في التحاليل الطبية  ,موازين حرارة لغايات
طبية  ,أجهزة كهربائية لتخطيط القلب  ,اجهزة قياس السكر لالغراض الطبيه التشخيصيه ,
اجهزة قياس االكسحين لالستخدامات الطبيه ,

06/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Mashhour Mustafa Moh'd
Bani Amer
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid, P.O.Box: 3030, 22110 Irbid

P.O.Box 3030 -22110 Irbid Irbid

10

Class

Applicant for
Correspondence

172874

Trademark

Goods/Services
blood testing apparatus , belts for medical purposes , medical
apparatus and instruments , arterial blood pressure measuring
apparatus , electrodes for medical use , physiotherapy
apparatus , Breathing Apparatus for Artificial respiration ,
apparatus foruse in medical analysis , thermometers for medical
purposes , electrocardiographs , Blood Sugar Testing
Apparatus for medical diagnostic purposes , Oxygen monitor
for medical use ,
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172984
Class
11

Goods/Services
HVAC units; water heaters; electrostatic air filters for air
conditioning and for domestic use; refrigerating machines and
installations; electric heaters for commercial use; immersion
heaters; portable electric heaters; blast chillers for commercial
food preparation and storage; refrigeration equipment, namely,
food and beverage chilling units; installations for conditioning
air; air handlers; humidifiers; dehumidifiers; energy and heat
recovery ventilators; ventilating exhaust fans, all for cooling,
heating and ventilating domestic commercial and industrial
buildings and for use in industrial processes; diffusers for
heating and air conditioning; air cleaning units; barometric
condensers for condensing vapors by contact with liquids;
cooling evaporators; external ballast and bilge water filtering
and absorbing device for use in a local containment area for
removing oil and other contaminants from the effluent; gas
condensers, other than parts of machines; refrigerator
condensers; coils as parts of distilling, heating or cooling
installations; fans for air conditioning apparatus; electric fans;
hot air blowers; furnaces; air conditioners; heat pumps; heat
exchangers, not parts of machines, coils as parts of distilling;
air purifying apparatus and machines; water filtration and
purification units and replacement cartridges and filters thereof;
water purification installations and parts for all of the aforesaid;
boilers (not for machines); burners (other than perfume
burners); fluid, air and water heaters and chillers for all
domestic, commercial and industrial use; air inductor
apparatus, filters, diffusers, blenders and convectors; terminal
air devices; variable air volume apparatus; refrigerant
condensers; evaporators; extractors [ventilation or air
conditioning]; condensing units; fan coil apparatus; fans and
blowers; air conditioners, and heat exchangers for use in heat
transfer for industrial and commercial uses; parts, installations
and apparatus, all refrigerating, ventilating; evaporating
apparatus; gas, oil and synthetic fuel burners; electrostatic air
filters; fittings and controls for all of the aforesaid goods.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02158
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
675311

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مرشحات الهواء الكهروستاتيكية لتكييف الهواء، سخانات المياه، CAeT وحدات
، السخانات الكهربائية لالستخدام التجاري، آالت وتركيبات التبريد،ولالستخدام المنزلي
 المبردات العالية لتحضير الطعام التجاري، السخانات الكهربائية المحمولة،السخانات الغمرية
، تركيبات لتكييف الهواء، معدات التبريد وأي وحدات تبريد األغذية والمشروبات،وتخزينه
 مراوح تهوية، مراوح الطاقة واستعادة الحرارة، مزيالت الرطوبة، مرطبات،معالجات الهواء
العادم وجميعها للتبريد والتدفئة وتهوية المباني التجارية والصناعية المحلية ولالستخدام في
 مكثفات، وحدات تنظيف الهواء، ناشرات للتد فئة وتكييف الهواء،العمليات الصناعية
 جهاز ترشيح، مبخرات التبريد،بارومترية لتكثيف األبخرة عن طريق مالمسة السوائل
وامتصاص ماء الصابورة والجمة الخارجي لالستخدام في منطقة احتواء محلية إلزالة الزيت
 مكثفات، مكثفات الغاز وبخالف قطع غيار اآلالت،والملوثات األخرى من النفايات السائلة
 مراوح ألجهزة تكييف، ملفات كقطع غيار من تركيبات التقطير أو التدفئة أو التبريد،الثالجة
 المضخات، مكيفات الهواء، األفران، منفاخ الهواء الساخن، المراوح الكهربائية،الهواء
، المبادالت الحرارية وليست قطع غيار من اآلالت والملفات كقطع غيار من التقطير،الحرارية
 وحدات ترشيح المياه وتنقيتها واستبدال الخراطيش والمرشحات،أجهزة وآالت تنقية الهواء
،) المراجل (ليست لآلالت، تركيبات وقطع غيار تنقية المياه لجميع ما سبق ذكره،منها
 سخانات ومبردات المائع والهواء والماء لجم يع،)المحارق (بخالف مواقد العطور
 أجهزة محث الهواء والمرشحات والناشرات،االستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية
، أجهزة حجم الهواء المتغير، أجهزة الهواء الطرفية،والخالطات والمسخنات بالحمل الحراري
 أجهزة، وحدات التكثيف،] شفاطات [تهوية أو تكييف هواء، المبخرات،مكثفات المبردات
 مكيفات الهواء والمبادالت الحرارية لالستخدام في نقل، المراوح والمنافيخ،الملف المروح ية
 قطع الغيار والتركيبات واألجهزة وجميعها للتبريد،الحرارة لالستخدامات الصناعية والتجارية
 مرشحات الهواء، محارق الغاز والنفط والوقود االصطناعي، أجهزة التبخير،والتهوية
. التجهيزات وأجهزة التحكم لجميع السلع المذكورة أعاله،الكهروستاتيكية

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95621/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172992
Class
11

Goods/Services
HVAC units; water heaters; electrostatic air filters for air
conditioning and for domestic use; refrigerating machines and
installations; electric heaters for commercial use; immersion
heaters; portable electric heaters; blast chillers for commercial
food preparation and storage; refrigeration equipment, namely,
food and beverage chilling units; installations for conditioning
air; air handlers; humidifiers; dehumidifiers; energy and heat
recovery ventilators; ventilating exhaust fans, all for cooling,
heating and ventilating domestic commercial and industrial
buildings and for use in industrial processes; diffusers for
heating and air conditioning; air cleaning units; barometric
condensers for condensing vapors by contact with liquids;
cooling evaporators; external ballast and bilge water filtering
and absorbing device for use in a local containment area for
removing oil and other contaminants from the effluent; gas
condensers, other than parts of machines; refrigerator
condensers; coils as parts of distilling, heating or cooling
installations; fans for air conditioning apparatus; electric fans;
hot air blowers; furnaces; air conditioners; heat pumps; heat
exchangers, not parts of machines, coils as parts of distilling;
air purifying apparatus and machines; water filtration and
purification units and replacement cartridges and filters thereof;
water purification installations and parts for all of the aforesaid;
boilers (not for machines); burners (other than perfume
burners); fluid, air and water heaters and chillers for all
domestic, commercial and industrial use; air inductor
apparatus, filters, diffusers, blenders and convectors; terminal
air devices; variable air volume apparatus; refrigerant
condensers; evaporators; extractors [ventilation or air
conditioning]; condensing units; fan coil apparatus; fans and
blowers; air conditioners, and heat exchangers for use in heat
transfer for industrial and commercial uses; parts, installations
and apparatus, all refrigerating, ventilating; evaporating
apparatus; gas, oil and synthetic fuel burners; electrostatic air
filters; fittings and controls for all of the aforesaid goods.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02159
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
675335

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مرشحات الهواء الكهروستاتيكية لتكييف الهواء،  سخانات المياه،CAeT وحدات
، السخانات الكهربائية لالستخدام التجاري، آالت وتركيبات التبريد،ولالستخدام المنزلي
 المبردات العالية لتحضير الطعام التجاري، السخانات الكهربائية المحمولة،السخانات الغمرية
، تركيبات لتكييف الهواء، معدات التبريد وأي وحدات تبريد األ غذية والمشروبات،وتخزينه
 مراوح تهوية، مراوح الطاقة واستعادة الحرارة، مزيالت الرطوبة، مرطبات،معالجات الهواء
العادم وجميعها للتبريد والتدفئة وتهوية المباني التجارية والصناعية المحلية ولالستخدام في
 مكثفات، وحدات تنظيف الهواء، ناشرات للتدفئة وتكييف الهو اء،العمليات الصناعية
 جهاز ترشيح، مبخرات التبريد،بارومترية لتكثيف األبخرة عن طريق مالمسة السوائل
وامتصاص ماء الصابورة والجمة الخارجي لالستخدام في منطقة احتواء محلية إلزالة الزيت
 مكثفات، مكثفات الغاز وبخالف قطع غيار اآلالت،والملوثات األخرى من النفايات السائلة
 مراوح ألجهزة تكييف، ملفات كقطع غيار من تركيبات التقطير أو التدفئة أو التبريد،الثالجة
 المضخات، مكيفات الهواء، األفران، منفاخ الهواء الساخن، المراوح الكهربائية،الهواء
، المبادالت الحرارية وليست قطع غيار من اآلالت والملفات كقطع غيار من التقطير،الحرارية
 وحدات ترشيح المياه وتنقيتها واستبدال الخراطيش والمرشحات،أجهزة وآالت تنقية الهواء
،) المراجل (ليست لآلالت، تركيبات وقطع غيار تنقية المياه لجميع ما سبق ذكره،منها
 سخانات ومبردات المائع والهواء والماء لجميع،)المحارق (بخالف مواقد العطور
 أجهزة محث الهواء والمرشحات والناشرات،االستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية
، أجهزة حجم الهواء المتغير، أجهزة الهواء الطرفية،والخالطات والمسخنات بالحمل الحراري
 أجهزة، وحدات التكثيف،] شفاطات [تهوية أو تكييف هواء، المبخرات،مكثفات المبردات
 مكيفات الهواء والمبادالت الحرارية لالستخدام في نقل، المراوح وال منافيخ،الملف المروحية
 قطع الغيار والتركيبات واألجهزة وجميعها للتبريد،الحرارة لالستخدامات الصناعية والتجارية
 مرشحات الهواء، محارق الغاز والنفط والوقود االصطناعي، أجهزة التبخير،والتهوية
. التجهيزات وأجهزة التحكم لجميع السلع المذكورة أعاله،الكهروستاتيكية

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95623/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء

96

Date of

29/06/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

NINGBO AUX ELECTRIC
CO., LTD.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address NO. 1166 MINGGUANG NORTH ROAD,
JIANGSHAN TOWN, YINZHOU DISTRICT,
NINGBO CITY, 315191, ZHEJIANG
PROVINCE, P. R. CHINA
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172831
Class
11

Goods/Services
Lighting apparatus and installations; Air-conditioning
apparatus; Air-conditioning installations; Fans (airconditioning); Gas scrubbing apparatus; Filters for air
conditioning; Cooking apparatus and installations;
Refrigerators; Hair dryers; Water heaters; Steam facial
apparatus (Saunas); Water purification installations; Radiators,
electric; Electric fans for personal use; Drying apparatus and
installations; Air conditioners for vehicles; Air sterilizers.

29/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.نينغبو اوكس اليكتريك كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

 يينزو، جيانغشان تاون، مينغوانغ نورث رود6611 .نو
، تشجيانغ بروفينس،962636 ، نينغبو سيتي،دستريكت
جمهورية الصين الشعبية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
11
الصنف
675196

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،) المراوح (للتكييف، منشآت تكييف الهواء، أجهزة تكييف الهواء،أجهزة وتجهيزات اإلضاءة
، مجففات شعر، الثالجات، أجهزة ومعدات الطهو، فالتر تكييف ال هواء،أجهزة تنظيف الغاز
، المشعاعات الكهربائية، تجهيزات تنقية المياه،) أجهزة بخار للوجه (ساونا،سخانات الماء
، مكيفات الهواء للمركبات، أجهزة ومنشآت تجفيف،المراوح الكهربائية لالستخدام الشخصي
.معقمات الهواء
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Date of

29/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

moath abdel Rahman al
olabi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman abdelhamed shoman street
bulding 19, P.O.Box: 6739, 11118
Applicant for
- Amman abdelhamed shoman street
Correspondence
bulding 19
Trademark
172865
Class
11

29/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

معاذ محمود عبدالرحمن العلبي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,1793:ب. ص، عمان المحطة شارع رفيفان المجالي
66661
63 عمان الشميساني شارع عبدالحميد شومان بناية
11

Goods/Services
Standard lamps, luminous tubes for lighting, safety lamps, electric
lights for Christmas trees, led lighting apparatus , light bulbs
,lanterns for lighting, lamp glasses LIGHTING, electric flashlights,
searchlights chandeliers , ceiling lights , electric fans for personal
use «air-conditioning , String lights for festive decoration ,heating
apparatus, air deodorizing
apparatus

الصنف

675112

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اضوية, اضوية توفير، انابيب مضيئة, اضوية لمبات قياسيةNAI  فوانيس,مصابيح
 مكيفات,ضوء سقف مراوح, ثريات، كشافات، مشعل مضيء,زينة اضويه زجاجية
 شفاطات,أجهزة تدفنة،انارة مخفية
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Date of

15/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Nine Company for
General Trading
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Kafr Yuba, Irbid, Jordan, P.O.Box: 142025,
11814

Goods/Services
air conditioning apparatus, their fittings and parts; air
conditioning installations; fans [air-conditioning]; gas
scrubbing apparatus; filters for air conditioning; lighting
apparatus and installations; cooking apparatus and
installations; refrigerators; hair driers [dryers]; water heaters;
hot water heating installations; steam facial apparatus [saunas];
water purification installations; steam generating apparatus;
Barbecues; Burners; roasters; Freezers; Kilns; Oven
(Microwave-); Refrigerating appliances and installations;
Lamps; Water cooling apparatus
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (National ,Nine)if used separately from the
mark

: تاريخ ايداع الطلب

التسعه للتجاره العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66161 ,615952:ب. ص،  االردن، اربد،كفر يوبا

 شارع521 66161 - 615952 ب.نادر جميل قمصيةص
 عمان،الملك عبدهللا الثاني

Applicant for
Correspondence
Trademark

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172795
Class
11

15/10/2020

11

الصنف

675732

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة تكييف الهواء ومستلزماتها وقطع الغيار الخاصة بها؛ منشآت تكييف الهواء؛ المراوح
[تكييف الهواء]؛ أجه زة تنقية الغاز؛ فالتر لتكييف الهواء؛ أجهزة والمنشآت أو تركيبات
اإلضاءة؛ أجهزة والمنشآت أو تركيبات الطبخ؛ ثالجات؛ مجففات الشعر [مجففات]؛ سخانات
مياه؛ منشآت تسخين الماء الساخن؛ أجهزة بخار الوجه [حمامات البخار]؛ منشآت تنقية
المياه؛ أجهزة توليد البخار؛ شوايات؛ مواقد؛ محمصات؛ مجمدات؛ أفران؛ أفران ميكروويف؛
)أجهزة ومنشآت تبريد؛ مصابيح؛ كولر (اجهزة تبريد المياه

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة:التنازل
) بمعزل عن العالمهNational ,Nine(
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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
القاطرات؛ مركبات التحكم عن بعد ،بخالف األلعاب؛ المركبات الكهربائية؛ مركبات للتنقل عن
طريق البر أو الجو أو الماء أو السكك الحديدية؛ عربات؛ سيارات بدون سائق [سيارات
مستقلة]؛ سيارات روبوتية؛ اسقف السيارات؛ هياكل السيارات؛ مخمدات صدمات للسيارات؛
حاجبات شمسية للسيارات ؛ محاور عجلة السيارات؛ أجهزة ضد السرقة للسيارات؛ دراجات
هوائية؛ دراجات بخارية صغيرة [المركبات]؛ دراجات هوائية ثالثية العجالت؛ دراجات هوائية
ثالثية العجالت الكهربائية؛ دراجات ذات محركات صغيرة؛ عربات كبلية؛ نقاالت اكياس؛
إطارات عجالت المركبات؛ المركبات الجوية؛ قوارب؛ مخمدات صدمات لتوقف المركبات؛
حامالت حقائب للمركبات؛ مقاعد امان لألطفال ،في المركبات؛ مساحات الزجاج المركبات
األمامي؛ أغطية المقاعد للمركبات؛ زجاج المركبات األمامي؛ عجالت توجيه المركبات؛ مرايا
الرؤية الجانبية للسيارات.

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 ، 61 .هيكسي رود ،ليونان ديستريكت ،ليوزهاو،
جوانجكسي ،الصين
قمصية للملكية الفكريةص.ب 521 66161 - 615952
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
675156

27/04/2020

Date of

12

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172821
Class
12

Goods/Services
Locomotives; Remote control vehicles, other than toys; Electric
;vehicles; Vehicles for locomotion by land, air, water or rail
;Cars; Driverless cars [autonomous cars]; robotic cars
automobile hoods; Automobile bodies; Shock absorbers for
automobiles; Sun-blinds adapted for automobiles; Automobile
wheel hubs; anti-theft devices for vehicles; Cycles; push
scooters [vehicles]; Motor tricycles; Electric tricycle; Moped
bicycles; Cable cars; Sack-barrows; Tires for vehicle wheels; Air
;vehicles; Boats; Suspension shock absorbers for vehicles
Luggage carriers for vehicles; Safety seats for children, for
;vehicles; Windscreen wipers; Seat covers for vehicles
Windscreens; Steering wheels for vehicles; side view mirrors
for vehicles
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/04/2020

اسم طالب التسجيل:

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر باسم تويوتا موتور كوربوريش ن (

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 ،6تويوتا  -تشو ،تويوتا  -شي ،ايشي  -كين ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
12
الصنف
675331

من اجل البضائع/الخدمات التالية
السيارات وعربات النقل المغلقة (فان) والسيارات الرياضية متعددة االستعماالت والشاحنات
والباصات والحافالت والمركبات الكهربائية واألجزاء والملحقات (اإلكسسوارات) الخاصة بها.

30/04/2020
Toyota Jidosha Kabushiki
Kaisha (Also Trading As
)Toyota Motor Corporation

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172998
Class
12

Trademark

Goods/Services
Automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses,
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof.
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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  ،11جياودونغ ساوث روود جياوزو -هينان ،الصين

دراس وحجازي للملكية الفكريةص.ب 66639 - 352296
عمان -االردن  -العبدلي  -مجمع عمان التجاري (الفريد) ط1
675721

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
172754
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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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  ،11جياودونغ ساوث روود جياوزو -هينان ،الصين

دراس وحجازي للملكية الفكريةص.ب 66639 - 352296
عمان -االردن  -العبدلي  -مجمع عمان التجاري (الفريد) ط1
675793

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
172739
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 :

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

تانتيفي اوتوموتيف كو ،ليمتد

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

lpc oapN ty
: CHINA
الصين
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address 9C, Tower 2, Plaza B, Golden Resources
 3سي ،تاور  ، 5بالزا بي ،جولدن ريسورسز بيزنس سنتر ،الن
Business Center, Lan Dian Chang Dong
ديان شانغ دونغ افينيو ،هاي ديان ديستريكت 699937 ،بكين،
Avenue, Hai Dian District 100097 BEIJING,
جمهورية الصين الشعبية
P.R.CHINA
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
االردن
Trademark
172785
Class
12
12
الصنف
675712

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

من اجل البضائع/الخدمات التالية
واقيات (داعمات) الصدمات للمركبات ،هياكل المركبات ،قوابض التعشيق للمركبات البرية،
محاور دواليب المركبات ،بطانات مكابح المركبات ،سالسل نقل الحركة للمركبات البرية،
محركات القيادة للمركبات البرية ،أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية ،قضبان التوصيل
للمركبات البرية عدا عن قطع الموتورات والمحركات ،مساحات الزجاج األمامي للمركبات،
خطوط مقاومة الضغط العالي (مخصصة للمركبات) ،مرايا الرؤية الخلفية ،محاور عجالت
المركبات ،إطارات سيارات.

26/08/2020
TANTIVY AUTOMOTIVE
CO., LTD.

Date of

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
;Vehicle bumpers; vehicle chassis; clutches for land vehicles
axles for vehicles; brake linings for vehicles; transmission
;chains for land vehicles; driving motors for land vehicles
transmission shafts for land vehicles; connecting rods for land
vehicles, other than parts of motors and engines; windshield
;)wipers; lines of high pressure resistance(dedicated for vehicle
rearview mirrors; hubs for vehicle wheels; automobile tyres.
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تاريخ ايداع الطلب :

26/11/2020

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

كاوتشوك المدينة الحديثة
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
CAOUTCHOUC NEW CITY
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AQABA, P.O.Box: 1769, 00962

العقبة  ،ص.ب 99315 ,6713:أص.ب 99315 - 6713
العقبة  /المجمع التجاري وزارة التربية والتعليم
أص.ب  99315 - 6713العقبة  /المجمع التجاري وزارة
التربية والتعليم
الصنف
675313

من اجل البضائع/الخدمات التالية
 ,أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية (إطارات) ,عجالت المركبات ,إطارات لعجالت المركبات,
اإلطارات الداخلية لعجالت الدراجات الهوائية ,إطارات لعجالت المركبات
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي لصاحبها الحق المطلق باستعمال ( كاوتشوك ) بمعزل عن
العالمة

26/11/2020

Date of

12

Applicant for
AQABA, P.O.Box: 1769, 00962
Correspondence
Trademark
172969
Class
12

Goods/Services
Inner tubes for pneumatic tires tyres , vehicle wheels, vehicle
wheel rims, inner tubes for bicycle tires tires for vehicle wheels
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (caoutchouc ) separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب :

11/03/2020

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

دانيال نقوال داغر
لبنان
فرد

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بناية بروموناد  ، 1شارع كولوناد ،الواجهة البحرية ،مدينة
ضبية ،المتن ،لبنان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
14
الصنف
675717

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات شمسية ،مرابط الساعات ،مرابط (أشرطة) الساعات ،ساعات اليد ،ساعات اليد
(المعصم).

11/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Daniel Nicolas Dagher
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address Building: Promenade 8, Colonnades
Avenue, Waterfront, Dbayeh City, Matn,
Lebanon
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172787
Class
14

Trademark

Goods/Services
Sundials; Watch bands; Watch straps; Watches; Wristwatches.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

فداء ياسين عبوده عبداللطيف

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/الصويفية/الدوار السابع ص .ب 66239- 959

عنوان التبليغ

عمان/الصويفية/الدوار السابع ص .ب 66239- 959

رقم العالمة التجارية

675172

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الذهب والمجوهرات

15/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

fida yassen abodeh abed
al latif
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address
P.O.Box 323-11593 Amman/al swifiya /7th
circle

14

Applicant for
- P.O.Box 323-11593 Amman/al swifiya
Correspondence
/7th circle
Trademark
172875
Class
14

Goods/Services
Gold jewelry
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Date of

06/08/2020

eaaN tpac lppA:

Seiko Holdings Kabushiki
Kaisha (trading as Seiko
Holdings Corporation)

اعالن الجريدة الرسمية

06/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

(سيكو هولدنجز كابوشيكي كايشا )وتتاجر باسم سيكو هولدنجز كوربوريشن

:اسم طالب التسجيل

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

 اليابان، طوكيو، كو- تشو،شوم- 1  غينزا،2- 66

 شارع521 66161 - 615952 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
172929
Class
14

يابان
شركة اجنبية

Goods/Services
Watches, Clocks, Stopwatches; Horological and Chronometric
apparatus and instruments; cases, dials, movements for clocks
and watches; bands and straps for watches; watch boxes
Disclaimer: The registration of this trademark does not give
owners the exclusive right to use the common word (SHARP
EDGED) separately from the mark

14

الصنف

675353

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

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ساعات توقيت؛ ادوات ومعدات قياس الزمن والوقت؛ العلب، ساعات الكبيرة،ساعات
وأقراص الساعة ومؤشرات الساعات والساعات الكبيرة؛ أحزمة وسالسل للساعات؛ صناديق
الساعات
SHARP  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال:التنازل
 اذا ظهرت بمعزل عن العالمةEDGED
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تاريخ ايداع الطلب :

17/11/2020

اسم طالب التسجيل:

عبد هللا محمد محمود سكجها

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/الصويفيه/ش الحمراء/قرب فندق الليوان  ،ص.ب,159:
66159
ص.ب  66159 - 159عمان/الصويفيه/ش الحمراء/قرب فندق
الليوان
14
الصنف
675173

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المجوهرات
التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة
والوصفيه بمعزل عن العالمه

17/11/2020
abdallah mohammad
mahmoud sakkijha

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/swifiya, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/swifiya
Correspondence
Trademark
172879
Class
14

Goods/Services
Jewellery
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use jeneral and common words separately from the
mark
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تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2019

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

هب 71ليمتد
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الطابق  ، 55برج السلع ،مربعة سوق أبوظبي العالمي ،جزيرة
الماريا ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب  66632 - 61922ابراج إعمار  -الدوار السادس -برج
ب  -الطابق 66
16
الصنف
679965

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الورق والورق المقوى ،المطبوعات ،مواد تجليد الكتب ،الصور الفوتوغرافية ،القرطاسية،
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية ،مواد الفنانين ،اآلالت الكاتبة
واللوازم المكتبية (عدا األثاث) ،الكليشيهات (الراسمات).

01/12/2019

Date of

eaaN tpac lppA:
HUB71 Ltd.
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22nd Floor, Al Sila Tower, Abu Dhabi
Global Market Square, Al Maryah Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173012
Class
16

Goods/Services
;Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); printing blocks.
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Date of

15/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Pens and Papers for
Desing and Printing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street: Amman,AL Madina Al
Munawara st, P.O.Box: 2225, 11953
Applicant for
P.O.Box 2225 -11953 city/street:Amman
Correspondence
,Al Madina AL Munawara st
Trademark
172764
Class
16

Goods/Services
office requisites ,except furniture stationery
typerwrites,electric or non –electric signboards of paper or
cardboard Architects-') Models) Duplicators Mimeograph
apparaturs and machines
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (Pens &papers)if used separately from the mark

15/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة اوراق واقالم للتصميم والطباعة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  شارع المدينة المنورة،الشارع عمان/المدينة
66329 ,5552:ب.ص
شارع،عمان
16

الصنف

الشارع/ المديننة66329 - 5552 ب.ص
المدينة المنورة
675711

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 االت كتابة كهربائية او غير كهربائية الفتات من الورق او،لوازم مكتبية عدا االثاث قرطاسية
الورق المقوى نماذج للمهندسين المعماريين ناسخات اجهزة وآالت ناسخة
Pens ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
&) بمعزل عن العالمهpapers
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Date of

04/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Learning
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
NEW JERSEY UNITED STATES 07652
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172920
Class
16

Goods/Services
Printed instructional, educational and teaching materials in
English and Spanish languages the field of pre-K education in
the fields of literacy, language arts and mathematics education,
namely, children's books, storybooks, picture books, teacher's
guides, assessment guides, professional learning guide, trade
books, educational learning cards, retelling storyboards,
vocabulary cards, picture cards, social and emotional learning
cards, learning center signs, and posters
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88781411
Claim Date: 31/01/2020
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the words (PRE-K) as a one
set unit if used separately from the mark.

04/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سافاز ليرنينغ كومباني ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي62 ،295 سويت
97125  الواليات المتحدة األمريكية،نيوجيرسي
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
675359

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد مطبوعة تدريسية وتعليمية ودراسية باللغات اإلنجليزية واإلسبانية في مجال التعليم
لمرحلة ما قبل المدرسة في مجاالت تعليم الكتابة و الفنون اللغوية والرياضيات وتحديدًا كتب
األطفال و الكتب القصصية والكتب المصورة و أدلة المدرسين و أدلة التقييمات و دليل التعلم
المهني والكتب التجارية و بطاقات التعلم التعليمية ولوحات القصص إلعادة الرواية وبطاقات
الكلمات وبطاقات الصور و بطاقات التعلم االجتماعية واالنفعالية و إشارات مراكز التعلم
والملصقات
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
11716166 :رقم االدعاء
5959/96/96 :تاريخ االدعاء
) كوحدةPRE-K ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
.واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

17/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Target Brands, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403,
USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172905
Class
16

17/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،تارجيت براندز
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،22199  ام ان، مينيابوليس، نيكوليت مول6999
المتحدة األمريكية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
675392

Goods/Services
Pens; pencils; color pencils; paint brushes; drawing brushes; writing
brushes; artists' brushes; artists' pens; artists' pencils; artists'
pastels; artists' charcoal; arts and craft paint kits; arts and craft clay
kits; colored craft and art sand; water colors; markers; permanent
markers; stick markers; highlighting markers; crayons; canvas for
printing; canvas for painting; canvas panels for artists; canvas
stretch bars; glitter for stationery purposes; glitter pens for stationery
purposes; glitter markers for stationery purposes; glitter glue for
stationery purposes; easel pads; easels; blackboards; drawing
boards; pen and pencil holders; chalk sticks; giftwrapping paper;
ribbons of paper; calligraphy ink; calligraphy paper; writing brushes
for calligraphy; pen calligraphy copybooks; papers for painting and
calligraphy; felt mats for calligraphy; chalkboard label stickers;
chalkboards; chalk; lace of felt or paper; craft paper; children's arts
and crafts paper kits; painting sets for children; stationery boxes;
pencil boxes; paper tape; adhesives in the form of tape for stationery
and household purposes; stickers; sticker books; coloring books;
poster board; children's activity books; sketch books; blank journals;
paper products, namely, paper tubes; craft glue for stationery or
household purposes; glue sticks for stationery or household use; 3D
decals for use on any surface; construction paper; modeling clay;
rubber stamps; stamp albums; paper mache; washi and washi tape;
arts and craft paint kits comprising paint brush sets; rubber bands;
stencils; iron-on transfers of paper or plastic; art and craft paper and
paint kits containing various combinations of selected art and craft
supplies, primarily, paper, journals, sketch pads, wood and canvas art
boards, canvases, chalkboards, paint, crayons, markers, pens,
pencils, colored pencils, chalk, pencil sharpeners, erasers, glue for
craft or household purposes, glitter, stencils, paint palette and
storage case; hobby craft kits for making wallpaper and self-adhesive
wall murals comprised primarily of patterns, markers, stencils,
contact paper and easy cling wallpaper; hobby craft kits comprised
primarily of markers, wooden pieces, cord, craft sticks, googly eyes,
beads, glitter, sequins, pom poms and glue for creating monsters,
fictional characters and celestial objects; hobby craft kits comprising
paper mache animals and fictional creatures, paints, googly eyes,
gems, sequins, paint brushes, pipe cleaners, glitter, and glue; hobby
craft kits comprising a paper notebook, markers, stamps, and stickers
for creating journals and comic books

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 فراشي، فراشي الرسم، فراشي الدهان، أقالم للتلوين، أقالم الرصاص،أقالم الحبر
 إلحم الستخدام، أقالم رصاص للفنانين، أقالم حبر للفنانين، فراشي للفنانين،للكتابة
 رمال ملونة للفنون، طين للفنون التطبيقية، أطقم دهان للفنون التطبي قية،الفنانين
، مؤشرات تعليم الصقة، محددات تعليم دائمة، محددات تعليم، ألوان المياه،التطبيقية
 لوحات كنفا، كنفا للرسم الزيتي، كنفا للطباعة، أقالم تلوين،محددات تعليم للتظليل
 أقالم جليتر لألغراض، جليتر لألغراض المكتبية، قضبان لحماالت الكنفا،للفنانين
 لصق من الجليتر لألغراض، محددات من الجليتر لألغراض المكتبية،المكتبية
 حوامل أقالم، ألواح للرسم، لوحات سبورة، مساند، ألواح بمساند للرسم،المكتبية
 أحبار، أشرطة من ورق، ورق لف الهدايا، أقالم طباشير،حبر وأقالم رصاص
 دفاتر تخطيط باستخدام القلم، فراشي للكتابة للتخطيط،  ورق للتخطيط،للتخطيط
 بطاقات الصقة لأللواح، حصر من اللباد للتخطيط، أوراق للطباعة والتخطيط،الحبر
، ورق لالستخدام الحرفي، مخرمات من لباد أو ورق، طبشور، ألواح كتابة،الكتابة
 علب، علب مكتبية، أدوات للدهان لألطفال،أدوات الرسم والفنون والحرف لألطفال
 مواد الصقة في صورة شريط لألغراض المكتبية، شريط ورقي،لألقالم الرصاص
 كتب أنشطة، لوحات إعالنية، كتب تلوين، دفاتر ملصقات، ملصقات،والمنزلية
، منتجات ورقية أي اسطوانات ورقية، دفاتر فارغة، كراسة اسكتشات،لألطفال
، أقالم صمغ لالستخدام المكتبي أو المنزلي، صمغ لألغراض المكتبية والمنزلية
، صلصال التشكيل، ورق حائط،رسوم للصق ثالثية األبعاد لالستخدام على أي سطح
 أطقم دهان للفنون والحرف، واشي وشريط من واشي، ورق معجن،أختام مطاطية
 رسوم زينة من ورق أو، إستنسل، أشرطة مطاطية،تشتمل على أطقم فراشي دهان
 ورق وأطقم دهان للفنون والحرف تشتمل،بالست يك يتم تطبيقها باستخدام الحرارة
على تجميعات متنوعة من لوازم الفنون والحرف المنقاة و باألساس و من ورق و
دفاتر و اسكتشات و لوحات خشبية وكانفا و كانفا و ألواح كتابة و دهان و أقالم
تلوين و محددات و أقالم حبر و أقالم رصاص و أقالم ملونة و طبشور و مبراه
لألقالم و مماحي و صمغ لألغراض الحرفية أو المنزلية و جليتر و إستنسل و لوحات
 أطقم خاصة بالهواة لتصنيع ورق حائط وجداريات الحائط ذاتية،وعلب تخزين الدهان
اللصق يشتمل باألساس على نماذج و محددات و إستنسل و ورق لصق وورق حائط
 أطقم خاصة بالهواة تتألف باألساس من محددات و قطع خشبية و،سهل اللصق
أحبال و زوج عيون للتطريز و خرز و جليتر و ترتر و كرات ملونة وصمغ لتشكيل
 أطقم خاصة بالهواة،الوحوش والشخصيات الخيالية وأشكال األجرام السماوية
تشتمل على حيوانات وكائنات خيالية من ورق معجون و دهانات و زوج عيون
 أطقم،للتطريز و أحجار و ترتر و فراشي دهان و فراشي تنظيف و جليتر وصمغ
خاصة بالهواة تشتمل على دفاتر ورقية و محددات و أختام و وملصقات لتصنيع
الدفاتر وكتب الرسوم الهزلية
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Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172837
Class
16

Goods/Services
Paper; cardboard; printed matter; printed publications;
newsletters; magazines; travel magazines; magazines relating
to air transport; brochures; travel brochures; brochures relating
to air transport; stationery; drawing materials; colouring books;
colouring crayons; pens; pencils; stickers; postcards; business
cards; tickets; airline tickets; timetables; maps; menus;
vouchers; notebooks; diaries; calendars; paper labels; paper
tags.

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

)م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية ( ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55229 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
16
الصنف
675197

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مجالت السفر، مجالت، نشرات أخبار، منشورات مطبوعة، مواد م طبوعة، كرتون،ورق
 أدوات، كتيبات تتعلق بالنقل الجوي، كتيبات السفر، كتيبات،مجالت تتعلق بالنقل الجوي
 بطاقات، ملصقات، أقالم رصاص، أقالم جاف، أقالم تلوين، كتب تلوين، مواد رسم،مكتبية
، قوائم، خرائط، جداول زمنية، تذاكر خطوط الطيران، تذاكر، بطاقات األعمال التجارية،بريدية
. واسمات ورقية، عالمات ورقية، تقويمات، مفكرات، دفاتر مالحظات،مستندات الصرف
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Date of

20/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
zaid helyl and partner co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al swifiya, P.O.Box: 2413, 11181

Applicant for
P.O.Box 2413 -11181 Amman\ Hai Alsahel
Correspondence
\ 57 Haram Bin Qutbah st.
Trademark
173038
Class
16

Goods/Services
books, paper*, printed matter, stationery, covers stationery ,
cardboard*, pencils, catalogues

20/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

زيد هليل وشريكه
االردن
تضامن

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

66616 ,5169:ب. ص، الصويفيه/عمان

 شارع هرم27 /  حي السهل/  عمان66616 - 5169 ب.ص
بن قطبة
16
الصنف
679991

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, اقالم الرصاص, ورق مقوى,) األغلفة (قرطاسية, القرطاسية, المطبوعات,* الورق,الكتب
الكتالوجات
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Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Dubai Islamic Bank PJSC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Dubai, P.O.Box: 1080

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 18055 -11195 P.O. Box 18055 11195, 6th Circle Emmar Towers A, 11th
Floor
173019
Class
16

Goods/Services
Paper, cardboard and goods made from these materials, not
included in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing blocks.

28/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

)ع.م.بنك دبي اإلسالمي (ش
االمارات العربية المتحدة
مساهمة عامة

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

6919:ب. ص، دبي

 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
16

الصنف

679963

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى
 مواد اللصق المستعملة في، القرطاسية، الصور الفوتوغرافية، مواد تجليد الكتب،المطبوعات
 اآلالت الكاتبة، فراشي الدهان أو التلوين، ومواد الفنانين،القرطاسية أو لغايات منزلية
 مواد التغليف،) مواد التوجيه والتدريس (عدا األجهزة،)واللوازم المكتبية (عدا األثاث
.) الكليشيهات (الراسمات، حروف الطباعة،)البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى
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Date of

19/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Eco Peace Middle East
Environmental (Jordan)
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman /Bayder Wadi AlSeer /Industrial
Area, P.O.Box: 841310, 11184
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
172752
Class
16

Goods/Services
handbooks manuals , address stamps, booklets, books,
catalogues, posters, printed matter, envelopes stationery ,
stationery, printed publications, sealing stamps, paper sheets
stationery
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (ECO PEACE) separately from this mark

19/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

) ايكوبيس ميدل ايست انفايرومنتال ( االردن

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,116969:ب. ص،  المنطقة الصناعية/ البيادر/عمان
66611
شارع بكين/ عمان66611 - 116969 ب.ص
16

الصنف

675725

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, المطبوعات, الملصقات, الكتالوجات, الكتب, الكتيبات, أختام عناوين,)كتب اإلرشاد (الدليل
 صفائح من الورق, أختام توثيق, المنشورات المطبوعة, القرطاسية, مغلفات قرطاسية
قرطاسية
) بمعزلECO PEACE ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
عن هذه العالمة
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Date of

23/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ahmad waleed fatoh al
sharabati
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -al rajeeb , P.O.Box: 10, 11952

Applicant for
P.O.Box 10 -11952 amman -al rajeeb
Correspondence
Trademark
172985
Class
17

Goods/Services
electrical insulating materials,electrically conductive tapes,
fiberglass electrical insulating tape,fibeglass electrical
insulating tape,electrical insulators made of mica,electrical
insulators made of rubber

17

الصنف

23/10/2019

: تاريخ ايداع الطلب

احمد وليد فتوح الشرباتي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
66325 ,69:ب. ص، الرجيب/ عمان

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

الرجيب/  عمان66325 - 69 ب.ص

عنوان التبليغ

675312

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  شريط عازل كهربائي من األلياف الزجاجية،أشرطة موصلة للكهرباء، مواد عازلة كهربائية
 عوازل, عوازل كهربائية مصنوعة من الميكا, شريط عازل كهريائي من األلياف الزجاجيه
.كهربائية مصنوعة من المطاط
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Date of

21/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Fosroc International
Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Drayton Manor Business Park, Coleshill
Road, Tamworth, Staffordshire, B78 3XN,
United Kingdom.
Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
173033
Class
19

Goods/Services
Non-metallic building and construction materials; concrete,
mortar, cement, plaster, grout, aggregates, cementitious
mixtures; non-metallic road making materials; road marking
materials; damp course materials; floorings; materials for
levelling uneven floor surfaces; timber for building; floor
toppings and floor coatings; screeds; cementitious anchoring
grouts; materials for the repair and protection of concrete;
cement for repair work; waterproof coatings [cementitious];
polymer concrete; grouting compositions; grouting
compounds; grouting materials; cementitious products for use
in coating, patching and repairing surfaces; cementitious
restorative coatings; cementitious protective coatings; ready
mix mortars; bonding mortar; adhesive mortar; epoxy resin
injection grout; bituminous products for building; bitumenbased roofing sealants; rendering compositions for use in
building; waterproofing membranes for roofing, floors and
walls.

21/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

فوسروك انترناشيونال ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

، تامورث، كولشيل رود،درايتون مانور بيزنس بارك
 المملكة المتحدة،أكس أن9 17 بي،ستافوردشاير
،  دابوق،  شارع الحجاز/  عمان66639 - 399939 ب.ص
57 بناء رقم
19
الصنف
679999

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مواد بناء وإنشاء غير معدنية؛ مخاليط خرسانة ومالط وجبس وإسمنت مائع وركام وإسمنتية
الخصائص؛ مواد إقامة الطرق غير المعدنية؛ مواد إقامة الطرق؛ مواد منع تكون الرطوبة؛
األرضيات؛ مواد لتسوية أسطح األرضيات غير المتساوية؛ خشب للبناء؛ طبقات األرضيات
وتغطيات األـرضيات؛ دليل ثخانة الرصف؛ إسمنت مائع للترسيخ ذو خصائص إسمنتية؛ مواد
إلصال ح وحماية الخرسانة؛ خرسانة ألعمال اإلصالح؛ تغطيات مقاومة لتسرب الماء [ذات
خصائص إسمنتية]؛ خرسانة بوليمر؛ مركبات اإلسمنت المائع؛ تركيبات اإلسمنت المائع؛ مواد
اإلسمنت المائع؛ منتجات ذات خصائص إسمنتية لالستخدام في تغطية وترقيع وإصالح
األسطح؛ تغطيات ترميمية إس منتية الخصائص؛ تغطيات وقائية إسمنتية الخصائص؛ المالط
الجاهز؛ مالط التماسك؛ مالط الصق؛ راتنجات إبوكسية لحقن إسمنت مائع؛ منتجات قارية
للبناء؛ موانع تسرب لألسطح أساسها القار؛ مركبات الطلية األولى المستخدمة في البناء؛
.أغشية مانعة للتسرب لألسطح واألرضيات والحوائط
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Furnati Wood Industries
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/mecca str, P.O.Box:
420, 11593
Applicant for
P.O.Box 420 -11593 city/street
Correspondence
amman/mecca str
Trademark
173008
Class
20

Goods/Services
Kitchen Furniture, Furniture Frames, Wooden Furniture,
Wooden Furniture, Living Room Furniture, Antique Furniture,
Bathroom Furniture, Bedroom Furniture, Cabinet Furniture,
Furniture Doors, Drawers For Furniture, Shop Furniture,
Furniture Shelves, Home Furniture, Indoor Furniture, Mirror
Furniture, Office furniture, school furniture, seat furniture
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use separately from the mark

14/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة فرناتي للصناعات الخشبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
الشارع/المدينة

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

الشارع/ المدينة66239 - 159 ب.ص

عنوان التبليغ

66239 ,159:ب. ص،  ش مكه/عمان

 ش مكه/عمان
20

الصنف

679991

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  األثاث الخشبي ؛ أثاث غرفة المعيشة.  األثاث الخشبي,  إطارات األثاث. أثاث للمطبخ
 األدراج.  أبواب األثاث.  أثاث الخزانات.  أثاث غرف النوم.  أثاث الحمام. األثاث العتيق
 أثاث.  أثاث المرايا.  األثاث الداخلي,  األثاث المنزلي.  أرفف األثاث,  أثاث المحل, ل ألثاث
 أثناث المقاعد,  األثاث المدرسي, المكاتب
ان تسجيل هذه ال عالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال (الكلمات العامة
والوصفية)بمعزل عن العالمة
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Furnati Wood Industries
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street amman/mecca str, P.O.Box:
420, 11593
Applicant for
P.O.Box 420 -11593 city/street
Correspondence
amman/mecca str
Trademark
173009
Class
20

Goods/Services
Kitchen Furniture, Furniture Frames, Wooden Furniture,
Wooden Furniture, Living Room Furniture, Antique Furniture,
Bathroom Furniture, Bedroom Furniture, Cabinet Furniture,
Furniture Doors, Drawers For Furniture, Shop Furniture,
Furniture Shelves, Home Furniture, Indoor Furniture, Mirror
Furniture, Office furniture, school furniture, seat furniture
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use separately from the mark

14/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة فرناتي للصناعات الخشبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
الشارع/المدينة

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

الشارع/ المدينة66239 - 159 ب.ص

عنوان التبليغ

66239 ,159:ب. ص،  ش مكه/عمان

 ش مكه/عمان
20

الصنف

679993

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  األثاث الخشبي ؛ أثاث غرفة المعيشة.  األثاث الخشبي,  إطارات األثاث. أثاث للمطبخ
 األدراج.  أبواب األثاث.  أثاث الخزانات.  أثاث غرف النوم.  أثاث الحمام. األثاث العتيق
 أثاث.  أثاث المرايا.  األثاث الداخلي,  األثاث المنزلي.  أرفف األثاث,  أثاث المحل, لألثاث
أناث المقاعد, المكاتب ؛ األثاث المدرسي
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال (الكلمات العامة
والوصفية)بمعزل عن العالمة
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Date of

01/06/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Yiwu Yige Import and
Export Co., Ltd.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room 510, Floor 5, No. 509, Gongren
North Road, Futian Street, Yiwu, Zhejiang,
China

Goods/Services
Basins [receptacles]; Tableware, other than knives, forks and
spoons; Stew-pans; Cauldrons; Glue-pots; Knife rests for the
table; Dishes; Cooking pots; Griddles [cooking utensils]; Grills
[cooking utensils]; Kitchen grinders, non-electric; Mills for
domestic purposes, hand-operated; Pie servers; Autoclaves,
non-electric, for cooking; Pressure cookers, non-electric;
Beaters, non-electric; Kettles, non-electric; Deep fryers, nonelectric; Kitchen utensils; Hot pots, not electrically heated;
Glass flasks [containers]; Porcelain ware; Drinking vessels;
Coffee grinders, hand-operated; Coffee services (tableware);
Coffeepots, non-electric; Drying racks for laundry;
Toothbrushes; Fitted vanity cases; Vacuum bottles.

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.يوي يجي امبورت اند اكسبورت كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

، جونجريننورث رود، 293  رقم، الطابق الخامس، 269 مكتب
 الصين، يوي زهيجيانج،فيوتيان ستريت
66639 - 352296 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
1 مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن-عمان

Applicant for
Correspondence
Trademark

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
172735
Class
21

01/06/2020

21

الصنف

675792

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أواني؛ ادوات مائدة غير السكاكين والمعالق والشوك؛ قدور طهو؛ سخانات؛ اوعية غراء؛
قواعد لسكاكين المائدة؛ صحون؛ قدور طهو؛ صواني شوي (اواني طهو)؛شوايات (اواني
طهو)؛ مطاحن غير كهربائية؛ مطاحن يدوية لالغراض المنزلية؛ صواني فطائر؛ طناجر
ضغط للطبخ غير كهربائية؛اواني طبخ بالضغط غير كهربائية؛ خفاقات غير كهربائية؛ غاليات
غير كهربائية؛ مقالي عميقة غير كهربائية؛ اواني مطبخ؛ اواني حرارية غير كهربائية؛
قوارير زجاجية أوعية؛ اواني خزف صيني؛ اوعية شرب؛ مطاحن يدوية للقهوة؛ خدمات
القهوة ادوات مائدة؛ غاليات قهوة غير كهربائية؛ ارفف تجفيف للغسيل؛ فراشي اسنان؛
.حقائب صغيرة لمستلزمات التجميل؛ قوارير فارغة
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Date of

02/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

lppA eaaN tpac:

al bazar for products and
chinese furnitures co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/tabrbour, P.O.Box: 1101, 11910

Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
172799
Class
21

Goods/Services
carpet sweepers, kitchen utensils, abrasive sponges for
scrubbing the skin, gloves for household purposes, brushes*,
steel wool for cleaning, flasks*, dishes, pressure cookers, nonelectric, dishwashing brushes, mugs, cooking pot sets, coffee
percolators, non-electric, toothbrushes, molds kitchen utensils ,
ironing boards, cups of paper or plastic, deep fryers, nonelectric, rags for cleaning, cooking utensils, non-electric, frying
pans, basins receptacles , earthenware, combs*, clothes-pins,
vacuum bottles, vases, rags for cleaning, mops, disposable
table plates, cauldrons, brooms, crockery, drying racks for
laundry, shaving brushes, cups, teapots, grills cooking utensils
, cocktail stirrers, buckets, trays for household purposes

02/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

البازار للمنتجات واالثاث الصيني

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66369 ,6696:ب. ص، طبربور/عمان

21

66369 - 6696 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
675733

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, فراش, قفازات لألغراض المنزلية, إسفنج الكشط لفرك الجلد, أواني مطبخ,مكانس سجاد
 فراشي, غير الكهربائية، طناجر الضغط, الصحون,* قوارير الشرب,سلك الجلي للتنظيف
 غير، أباريق القهوة, أطقم طناجر الطبخ, أكواب الشرب ذات المقابض,لغسل الصحون
 أكواب من الورق أو, ألواح الكوي,  قوالب أواني مطبخ, فراشي األسنان,الكهربائية
, غير الكهربائية، أواني الطبخ, مماسح للتنظيف, غير الكهربائية، المقالي العميقة,البالستيك
 القوارير الفراغية, مالقط الغسيل,* أمشاط, األواني الخزفية,) األحواض (أوعية, مقالي القلي
 أطباق المائدة التي تستخدم لمرة, المماسح, مماسح للتنظيف, المزهريات,المعزولة حراريا
 فراشي, رفوف التنشيف للمالبس, أواني فخارية, المكانس, قدور التسخين الكبيرة,واحدة
 وصواني, والدالء, خالطات كوكتيل,  شوايات أواني طهو, أباريق الشاي, األكواب,الحالقة
منزلية
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Date of

15/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

madar for detergent
industry and trade
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 340466, 11134

Applicant for
P.O.Box 340466 -11134 amman
Correspondence
Trademark
172975
Class
21

Goods/Services
dishwashing brushes, buckskin for cleaning, abrasive pads for
kitchen purposes, chamois leather for cleaning, toilet utensils,
dusting cloths rags , toothbrushes, steel wool for cleaning,
sponge holders, scrubbing brushes, scrubbing brushes,
polishing gloves, abrasive sponges for scrubbing the skin,
polishing apparatus and machines, for household purposes,
non-electric, soap boxes

21

الصنف

15/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مدار لصناعة المنظفات والتجاره

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66691 ,919111:ب. ص، عمان

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

 عمان66691 - 919111 ب.ص

عنوان التبليغ

675372

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, جلود شمواه للتنظيف, فوط الجلي ألغراض المطبخ, جلد للتنظيف,فراشي لغسل الصحون
, سلك الجلي للتنظيف, فراشي األسنان,) قماش مسح الغبار(قطع قماشية,أدوات الحمامات
, إسفنج الكشط لفرك الجلد, قفازات للتلميع, فراشي تنظيف, فراشي تنظيف,حماالت اإلسفنج
 علب الصابون, غير الكهربائية، ألغراض منزلية،أجهزة وآالت التلميع
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تاريخ ايداع الطلب :

17/08/2020

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

تارجيت براندز ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 6999نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،22199الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
23
الصنف
675397

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خيوط حريرية للزينة ،خيوط للزينة ،خيوط

17/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Target Brands, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403,
USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172907
Class
23

Trademark

Goods/Services
Embroidery floss; embroidery thread; yarn
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تاريخ ايداع الطلب :

07/05/2020

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 9 ،سينترال بوليفارد،
سوليهل ،بي  1 39ايه بي ،المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
24
الصنف
675333

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،
ومناشف 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 الستخدامها 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 االدعاءPK :
رقم االدعاء229576 :
تاريخ االدعاء5963/66/91 :

07/05/2020

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
172999
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: PK
Claim No.: 550271
Claim Date: 08/11/2019
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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

Goods/Services
Towels of textile; handkerchiefs; labels(cloth); sleeping bags for
camping.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
: The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE

: 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-9  كايوباشي،6-6

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 ب. ص، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن66635  عمان356699

Applicant for
Correspondence

Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
172903
Class
24

31/05/2020

24

الصنف

675399

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. اكياس نوم للتخييم، ) ملصقات ( ثياب، ومناديل،مناشف منسوجة
JP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
625916-5963 :رقم االدعاء
5963/65/99 :تاريخ االدعاء
BRIDGESTONE يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية
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Date of

29/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

yazan mustafa saleh
majdalawi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman town, P.O.Box: 420, 11821

Applicant for
P.O.Box 420 -11821 Amman town
Correspondence
Trademark
172743
Class
24

Goods/Services
curtanis, curtanis fabric, curtanis for showers, door curtanis ,
window curtanis , shower curtanis of textile or plastic,shower
room curtanis, indoor curtanis, curtanis of textile or plastic

24

الصنف

29/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

يزن مصطفى صالح مجدالوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
66156 ,159:ب. ص، وسط البلد/عمان

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

وسط البلد/ عمان66156 - 159 ب.ص

عنوان التبليغ

675719

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ستائ ر دش من القماش او, ستائر نوافذ, ستائر ابواب, ستائرللحمام,اقمشة ستائر، ستائر
 ستائر من القماش او البالستيك,  ستائر داخلية وخارجية, ستائر غرفة االستحمام,البالستيك
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تاريخ ايداع الطلب :

13/08/2020

اسم طالب التسجيل:

فيذر لتجارة المفارش ش.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

محل رقم اس-63اس ، 59منطقة نايف ،ديرة ،دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
24
الصنف
675121

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بياضات حمام [عدا المالبس] ،بطانيات لالسرة ،اغطية لالسرة ،بياضات (اغطية) لالسرة،
شراشف ،مفارش واقية للموائد [بياضات للموائد] ،اغطية من النسيج لالثاث ،كسوة مفصلة
الغطية المراحيض من القماش ،بياضات لالستعمال المنزلي ،اغطية للفراش ،اكياس
للمخدات ،مالءات [انسجة] ،مناشف من النسيج.

13/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

FEATHER BEDDING
TRADING L.L.C.
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Shop No. S19-S20, Naif Area, Deira, Dubai,
United Arab Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172854
Class
24

Trademark

Goods/Services
Bath linen, except clothing; Bed blankets; Bed covers; Bed
)linen; Bedspreads; Coasters [table linen]; Coverings (Furniture-
;of textile; Fitted toilet lid covers of fabric; Household linen
Mattress covers; Pillowcases; Sheets [textile]; Towels of textile.
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Date of

17/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Target Brands, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN
55403, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172906
Class
24

Goods/Services
Canvas fabric; felts; non-woven fabrics and felts; kits
comprised of fabrics for making quilts; woven, knit and cotton
fabrics; linens; goods made of textiles, namely, pillowcases,
handkerchiefs and towels; art and craft textile kits containing
various combinations of selected art and craft supplies,
primarily, patterns, needlepoint and cross-stitch fabric,
embroidery hoops, looms, yarn, thread, string, rope, cord, fabric
and elastic loops, felting wool, sewing needles, darning needles,
felting needles, crochet needles and hooks, knitting needles,
weaving sticks and combs, and dowels; hobby craft kits for tshirt fabric printing; hobby craft kits comprising fabric dip dye
including dye colors, gloves, cloth, string, plastic bags, rubber
bands, aluminum pan and spray bottles

17/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،تارجيت براندز
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،22199  ام ان، مينيابوليس، نيكوليت مول6999
المتحدة األمريكية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
24
الصنف
675391

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، أطقم مكونة من منسوجات لتصنيع ألحفة، منسوجات ولباد غير منسوج، لباد،نسيج كانفا
 منتجات من األقمشة و أي مخدات و، أقمشة من الكتان،أقمشة منسوجة و مخيطة وقطنية
 أطقم منسوجات للفنون والحرف تشتمل على تجميعات متعددة من لوازم،مناديل و وفوط
الفنون التطبيقية و باألساس من النماذج و التطريز باإلبرة ومنسوجات مطرزة بتطريز
اإليتامين و أطوا ق التطريز و أنوال و خيوط و حبل و أشرطة و أطواق للمنسوجات ومرنة و
صوف صنع اللباد و إبر خياطة و أبر و إبر تصنيع اللباد و إبر وسنانير حبك كروشيه و إبر
، أطقم خاصة بالهواة للطباعة على التيشرت،حياكة و عصى وأمشاط النسج وأوتاد التثبيت
أطقم خاصة بالهواة تشتمل على صبغة للمنسوجات تشتمل على ألوان صبغات و قفازات و
أقمشة و أحبال و أكياس بالستيكية و أشرطة مطاطية و صواني ألومنيوم وزجاجات بخاخات
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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 9 ،سينترال بوليفارد،
سوليهل ،بي  1 39ايه بي ،المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
675337

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس ،أي قمصان ،وجوارب ،وسراويل ،ومالبس داخلية ،وسترات ،وكنزات ،وبلوزات،
ومعاطف ،أحذية وأغطية للرأس ،مالبس ،أي قمصان وسراويل ،مالبس ماصة للعرق،
مالبس لكمال األجسام ،مالبس للياقة البدنية ،مالبس لصالة األلعاب الرياضية ،مالبس لأللعاب
الرياضية ،مالبس للتزلج ،مالبس لركوب األمواج ،مالبس لألنشطة الترفيهية ،مالبس لأللعاب
الرياضية ،مالبس للرقص ،مالب س للجري ،مالبس للتنس ،أربطة مالبس وأساور لكمال
األجسام ورفع األثقال ،عصابات مضادة للتعرق ،عصابات رأس ،قبعات ،قبعات رياضية،
واقيات من الشمس ]أغطية للرأس[ ،قبعات للشاطئ ،قبعات بها كرة للزركشة وقبعات محاكة،
أغطية رأس للسباحة ،قمصان نص كم ،قمصان نص كم طويلة الكم ،قمصان نصف كم قصيرة
من ناحية البطن ،سترات للجري ،سترات وقمصان قصيرة ،قمصان بولو ،قمصان رياضية،
بلوزات قصيرة من ناحية البطن ،بذالت للجسم ،سترات ذات قلنسوة ،قمصان ،وسترات،
وكنزات ،بلوزات بأزرار ،مالبس محبوكة ،صدريات ،سترات ،سترات مبطنة ،سترات
رياضية ،معا طف ،كنزات ،بلوزات ،قمصان لركوب العجل ،كنزات صوفية ،أردية للمالكمة،
سراويل قصيرة ،سراويل قصيرة مضادة للتعرق ،سراويل قصيرة لصالة األلعاب الرياضية،
سراويل قصيرة للجري ،سراويل قصيرة لركوب العجل ،سراويل قصيرة للمالكمة ،سراويل
قصيرة للعب التنس ،فساتين وتنانير ،م البس للرياضات القتالية ،بذالت من قطعة واحدة،
مشمل ،فساتين وتنانير للعب التنس ،بنطايل ،مالبس رياضية وسراويل للمالبس الرياضية،
سراويل للركض ،طماقات ،طماقات قصيرة ،سراويل للتزلج ،سراويل لليوجا ،قمصان لليوجا،
أثواب ضيقة ،أثواب ضيقة محبوكة ،سراويل فضفاضة ،مالبس داخلية ،مالبس داخلية
نسائية ،مالبس داخلية رجالية ،سراويل قصيرة للمالكمين ،شورتات ]مالبس داخلية[،
حماالت صدر لأللعاب الرياضية ،حماالت صدر ،صدريات ،جوارب ،جوارب رياضية وجوارب
للكاحل ،عباءات وأردية ،قفازات ،قفازات لرفع األثقال ،قفازات لركوب العجل ،مالبس للطبقة
السفلية ،مالبس ضاغطة ،مالبس للسباحة ،مالبس للشاطئ ،أغطية وأردية للشاطئ ،مالبس
سارنغ ،األجزاء العلوية من رداء بيكيني ،األجزاء السفلية من رداء بيكيني ،مالبس سباحة
على طراز تانكيني ،أثواب سباحة ،سراويل قصيرة للسباحة ،شورتات للسباحة ،سترات
واقية من الشمس ،مالبس للغوص ،أحذية ،أحذية رياضية ،أحذية رياضية ،أحذية للشاطئ،
أحذية طويلة ،صنادل ،شباشب ،شباشب رجالي ،شباشب ،أحذية وأحذية طويلة للمالكمة،
أحذية ذات مسامير ،وأحذية للجري ،وأحذية للجري ذات مسامير ،أحذية ركوب العجل ،أحذية
للعب الجولف ،أحذية لأللعاب الرياضية ،أحذية للرقص وشباشب للرقص ،أحذية للتنس،
سراويل وقمصان وحماالت صدر لأللعاب الرياضية ممتصة للرطوبة ،منتجات مالبس
خارجية ،منتجات مالبس تحتية ،أوشحة ،منامات ،مالبس وأحذية وأغطية رأس لألطفال،
مالبس وأحذية وأغطية رأس لألطفال الرضع ،أحذية طويلة لألطفال ،مرايل ،بذالت من قطعة
واحدة لألطفال ،مالبس نوم لألطفال ،أحزمة ،قمصان داخلية لأللعاب الرياضية ،قماطات
رياضية ،بندانات ،أحذية باليه ،قمصان تحتية ،مالبس كشمير ،سراويل فضفاضة ،مالبس
غير رسمية ،مالبس الرتدائها في ألعاب المصارعة ،أردية ،أزياء تنكرية ،أغطية لألذن،
بذالت ،أ قنعة للعين ،عصابات لألذن ،مالبس وأحذية وأغطية رأس للصيد ،مالبس تحتية
وظيفية ،مالبس وأغطية رأس وأحذية جولف ،نعال داخلية ،مالبس من جينز ،قمصان
صوفية ،مالبس للركض ،مجموعات مالبس للركض ،أغطية للساق ،مالبس من جلود ،رداء
من قطعة واحدة يغطي الجذع (ليوتارد) ،معاطف عاكسة للضوء ،مالبس أمومة ،مالبس
رياضية لألمهات ،مالبس لراكبي الدراجات النارية ،مناديل لوضعها حول الرقبة ،مالبس
للنوم ،بذالت من قطعة واحدة ،مالبس مبطنة لالستخدام الرياضي ،بذالت للعب ،أحذية
باليمزول ،مالبس للوقاية من األمطار ،مالبس الرجبي ،أحذية الرجبي ،مالبس لكرة القدم،

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
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172997
Class
25

Goods/Services
Clothing, namely tops, socks, bottoms, underclothing, jackets,
jumpers, sweaters, coats; footwear and headgear; clothing,
;namely tops and bottoms; sweat absorbent clothing
bodybuilding clothing, fitness clothing, gym clothing, sports
clothing; ski wear; surf wear; leisurewear; clothing for
gymnastics; dancewear; clothing for running; clothing for
tennis; bodybuilding and weightlifting clothing straps and
wristbands; sweatbands; headbands; hats, caps, sun visors
;[head wear]; beach hats; bobble hats and beanie hats
;swimming caps; T-shirts, long sleeve t-shirts; crop t-shirts
;running vests; vests and tank tops; polo shirts; sports shirts
crop tops; bodysuits; hooded jackets; tops, sweaters and
;jumpers; cardigans; knitwear; gilets; jackets; padded jackets
;sports jackets; coats; jumpers; sweatshirts; cycling tops
;pullovers; boxing robes; shorts; sweat shorts; gym shorts
;running shorts; cycling shorts; boxing shorts; tennis shorts
;dresses and skirts; clothing for martial arts; jumpsuits
dungarees; dresses and skirts for tennis; trousers; tracksuits
and tracksuit bottoms; jogging bottoms; leggings; cropped
leggings; ski pants; yoga pants; yoga shirts; tights; knitted
;tights; harem pants; underwear; thongs; briefs; boxer shorts
trunks [underwear]; sports bras; bras; bralettes; socks; trainer
;socks and ankle socks; dressing gowns and robes; gloves
;weightlifting gloves; cycling gloves; base layer clothing
compression wear clothing; swimwear; beachwear; beach cover
;ups and wraps; sarongs; bikini tops, bikini bottoms, tankinis
swimsuits, swimming trunks; swimming shorts; rash vests,
;wetsuits; shoes; sports footwear; trainers; beach footwear
boots, sandals, flip flops, sliders; slippers; boxing shoes and
;boots; track shoes, running shoes and spiked running shoes
cycling shoes; golf shoes; gym shoes; dance shoes and dance
slippers; tennis shoes; moisture wicking sports pants, shirts
;and bras; articles of outer clothing; articles of underclothing
scarves; pyjamas; babies clothing, footwear, headgear; infant
;clothing, footwear, headgear; baby boots; bibs; romper suits
;baby sleepsuits; belts; sports singlets; athletic tights
;bandanas; ballet shoes; baselayer tops; cashmere clothing
;cargo pants; casualwear; clothing for wear in wrestling games
;cover-ups; costumes; ear muffs; suits; eye masks; earbands
fishing clothing, footwear, headgear; functional underwear; golf
clothing, headgear, footwear; insoles; jeans; jerseys; jogging
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suits; jogging clothing sets; leg warmers; leather clothing;
leotards; light-reflecting coats; maternity clothing; maternity
sports clothing; motorcyclists clothing; neckerchiefs;
nightwear; one-piece suits; padded clothing for athletic use;
playsuits; plimsolls; rainwear; rugby clothing; rugby footwear;
football clothing; football footwear; shapewear; sleepwear;
sports garments; stretch pants; sweat-absorbent socks,
stockings, leggings, underclothing, outerclothing and clothing;
tennis wear; thermal clothing, headgear, underwear; waist belts;
water resistant clothing; walking shoes; windcheaters;
combative sports uniforms; combative sports clothing, footwear
and headgear; clothing, footwear and headwear for boxing, cage
fighting, kickboxing and muay thai.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3441473
Claim Date: 04/11/2019

، مالبس لأللعاب الرياضية، مالبس للنوم، مالبس لضبط شكل الجسم،أحذية لكرة القدم
 جوارب وجوارب طويلة وطماقات ومالبس تحتية ومالبس،سراويل ذات قماش مرن ممتد
 أحزمة، مالبس وأغطية رأس وأحذية حرارية، مالبس للتنس،خارجية ومالبس ماصة للعرق
 مالبس موحدة، سترات واقية من الرياح، أحذية للمشي، مالبس مضادة للماء،للخصر
 مالبس، مالبس وأحذية وأغطية رأس لأللعاب الرياضية القتالية،لأللعاب الرياضية القتالية
 ومالكمة الرفس والمالكمة التايالندية، والقتال في حلبة،وأحذية وأغطية رأس للمالكمة
.)(مواي تاي

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
9116179 :رقم االدعاء
5963/66/91 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

07/05/2020

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 9 ،سينترال بوليفارد،
سوليهل ،بي  1 39ايه بي ،المملكة المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
675739

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مالبس ،أي قمصان ،وجوارب ،وسراويل ،ومالبس داخلية ،وسترات ،وكنزات،
وبلوزات ،ومعاطف ،أحذية وأغطية للرأس ،مالبس ،أي قمصان وسراويل ،مالبس
ماصة للعرق ،مالبس لكمال األجسام ،مالبس للياقة البدنية ،مالبس لصالة األلعاب
الرياضية ،مالبس لأللعاب الرياضية ،مالبس للتزلج ،مالبس لركوب األمواج ،مالبس
لألنشطة الترفيهية ،مالبس لأللعاب الرياضية ،مالبس للرقص ،مالبس للجري ،مالبس
للتنس ،أربطة مالبس وأساور وعصابات (أربطة) لكمال األجسام ورفع األثقال ،عصابات
مضادة للتعرق ،عصابات رأس ،قبعات ،قبعات رياضية ،واقيات من الشمس كونها
أغطية للرأس ،قبعات للشاطئ ،قبعات بها كرة للزركشة وقبعات محاكة ،أغطية رأس
للسباحة ،قمصان نص كم ،قمصان نص كم طويلة الكم ،قمصان نصف كم قصيرة من
ناحية البطن ،سترات للجري ،سترات وقمصان قصيرة ،قمصان بولو ،قمصان رياضية،
بلوزات قصيرة من ناحية البطن ،بذالت للجسم ،سترات ذات قلنسوة ،قمصان ،وسترات،
وكنزات ،بلوزات بأزرار ،مالبس محبوكة ،صدريات ،سترات ،سترات مبطنة ،سترات
رياضية ،معاطف ،كنزات ،بلوزات ،قمصان لركوب العجل ،كنزات صوفية ،أردية
للمالكمة ،سراويل قصيرة ،سراويل قصيرة مضادة للتعرق ،سراويل قصيرة لصالة
األلعاب الرياضية ،سراويل قصيرة للجري ،سراويل قصيرة لركوب العجل ،سراويل
قصيرة للمالكمة ،سراويل قصيرة للعب التن س ،فساتين وتنانير ،مالبس للرياضات
القتالية ،بذالت من قطعة واحدة ،مشمل ،فساتين وتنانير للعب التنس ،بنطايل ،مالبس
رياضية وسراويل للمالبس الرياضية ،سراويل للركض ،طماقات ،طماقات قصيرة،
سراويل للتزلج ،سراويل لليوجا ،قمصان لليوجا ،أثواب ضيقة ،أثواب ضيقة محبوكة،
سراويل فضفاضة ،مالبس داخلية ،مالبس داخلية نسائية ،مالبس داخلية رجالية،
سراويل قصيرة للمالكمين ،شورتات كونها مالبس داخلية ،حماالت صدر لأللعاب
الرياضية ،حماالت صدر ،صدريات ،جوارب ،جوارب رياضية وجوارب للكاحل ،عباءات
وأردية ،قفازات ،قفازات لركوب العجل ،مالبس ل لطبقة السفلية ،مالبس ضاغطة ،مالبس
للسباحة ،مالبس للشاطئ ،أغطية وأردية للشاطئ ،مالبس سارنغ ،األجزاء العلوية من
رداء بيكيني ،األجزاء السفلية من رداء بيكيني ،مالبس سباحة على طراز تانكيني ،أثواب
سباحة ،سراويل قصيرة للسباحة ،شورتات للسباحة ،سترات واقية من الشمس ،مالبس
للغوص ،أحذية ،أحذية رياضية ،أحذية رياضية ،أحذية للشاطئ ،أحذية طويلة ،صنادل،
شباشب ،شباشب رجالي ،شباشب ،أحذية وأحذية طويلة للمالكمة ،أحذية ذات مسامير،
وأحذية للجري ،وأحذية للجري ذات مسامير ،أحذية ركوب العجل ،أحذية للعب الجولف،
أحذية لأللعاب الرياضي ة ،أحذية للرقص وشباشب للرقص ،أحذية للتنس ،سراويل
وقمصان وحماالت صدر لأللعاب الرياضية ممتصة للرطوبة ،منتجات مالبس خارجية،
منتجات مالبس تحتية ،أوشحة ،منامات ،مالبس وأحذية وأغطية رأس لألطفال ،مالبس
وأحذية وأغطية رأس لألطفال الرضع ،أحذية طويلة لألطفال ،مرايل ،بذالت من قطعة
واحدة لألطفال ،مالبس نوم لألطفال ،أحزمة ،قمصان داخلية لأللعاب الرياضية ،قماطات
رياضية ،بندانات ،أحذية باليه ،قمصان تحتية ،مالبس كشمير ،سراويل فضفاضة،
مالبس غير رسمية ،مالبس الرتدائها في ألعاب المصارعة ،أردية ،أزياء تنكرية،
أغطية لألذن ،بذالت  ،أقنعة للعين ،عصابات لألذن ،مالبس وأحذية وأغطية رأس للصيد،
مالبس تحتية وظيفية ،مالبس وأغطية رأس وأحذية جولف ،نعال داخلية ،مالبس من
جينز ،قمصان صوفية ،مالبس للركض ،مجموعات مالبس للركض ،أغطية للساق،
مالبس من جلود ،رداء من قطعة واحدة يغطي الجذع (ليوتارد) ،معاطف عاكسة للضوء،
مالبس أمومة ،مالبس رياضية لألمهات ،مالبس لراكبي الدراجات النارية ،مناديل
لوضعها حول الرقبة ،مالبس للنوم ،بذالت من قطعة واحدة ،مالبس مبطنة لالستخدام
الرياضي ،بذالت للعب ،أحذية باليمزول ،مالبس للوقاية من األمطار ،مالبس الرجبي،
أحذية الرجبي ،مالبس لكرة القدم ،أحذية لكرة القدم ،مالبس لضبط شكل الجسم ،مالبس
للنوم ،مالبس لأللعاب الرياضية ،سراويل ذات قماش مرن ممتد ،جوارب وجوارب طويلة
وطماقات ومالبس تحتية ومالبس خارجية ومالبس ماصة للعرق ،مالبس للتنس ،مالبس
وأغطية رأس وأحذية حرارية ،أحزمة للخصر ،مالب س مضادة للماء ،أحذية للمشي،
سترات واقية من الرياح ،مالبس موحدة لأللعاب الرياضية القتالية ،مالبس وأحذية
وأغطية رأس لأللعاب الرياضية القتالية ،مالبس وأحذية وأغطية رأس للمالكمة ،والقتال
في حلبة ،ومالكمة الرفس والمالكمة التايالندية (مواي تاي).

07/05/2020

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
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172790
Class
25

Goods/Services
Clothing, namely tops, socks, bottoms, underclothing, jackets,
jumpers, sweaters, coats; footwear and headgear; clothing, namely
tops and bottoms; sweat absorbent clothing; bodybuilding
;clothing, fitness clothing, gym clothing, sports clothing; ski wear
;surf wear; leisurewear; clothing for gymnastics; dancewear
clothing for running; clothing for tennis; bodybuilding and
;weightlifting clothing straps, wristbands and wrist straps
;sweatbands; headbands; hats, caps, sun visors being head wear
beach hats; bobble hats and beanie hats; swimming caps; T-shirts,
long sleeve t-shirts; crop t-shirts; running vests; vests and tank
tops; polo shirts; sports shirts; crop tops; bodysuits; hooded
;jackets; tops, sweaters and jumpers; cardigans; knitwear; gilets
;jackets; padded jackets; sports jackets; coats; jumpers
sweatshirts; cycling tops; pullovers; boxing robes; shorts; sweat
;shorts; gym shorts; running shorts; cycling shorts; boxing shorts
;tennis shorts; dresses and skirts; clothing for martial arts
;jumpsuits; dungarees; dresses and skirts for tennis; trousers
;tracksuits and tracksuit bottoms; jogging bottoms; leggings
;cropped leggings; ski pants; yoga pants; yoga shirts; tights
knitted tights; harem pants; underwear; thongs; briefs; boxer
;shorts; trunks being underwear; sports bras; bras; bralettes
;socks; trainer socks and ankle socks; dressing gowns and robes
gloves; cycling gloves; base layer clothing; compression wear
;clothing; swimwear; beachwear; beach cover ups and wraps
sarongs; bikini tops, bikini bottoms, tankinis; swimsuits, swimming
trunks; swimming shorts; rash vests, wetsuits; shoes; sports
footwear; trainers; beach footwear; boots, sandals, flip flops,
sliders; slippers; boxing shoes and boots; track shoes, running
shoes and spiked running shoes; cycling shoes; golf shoes; gym
shoes; dance shoes and dance slippers; tennis shoes; moisture
;wicking sports pants, shirts and bras; articles of outer clothing
articles of underclothing; scarves; pyjamas; babies clothing,
footwear, headgear; infant clothing, footwear, headgear; baby
;boots; bibs; romper suits; baby sleepsuits; belts; sports singlets
athletic tights; bandanas; ballet shoes; baselayer tops; cashmere
clothing; cargo pants; casualwear; clothing for wear in wrestling
;games; cover-ups; costumes; ear muffs; suits; eye masks
earbands; fishing clothing, footwear, headgear; functional
;underwear; golf clothing, headgear, footwear; insoles; jeans
jerseys; jogging suits; jogging clothing sets; leg warmers; leather
;clothing; leotards; light-reflecting coats; maternity clothing
;maternity sports clothing; motorcyclists clothing; neckerchiefs
;nightwear; one-piece suits; padded clothing for athletic use
;playsuits; plimsolls; rainwear; rugby clothing; rugby footwear
football clothing; football footwear; shapewear; sleepwear; sports
garments; stretch pants; sweatabsorbent socks, stockings,
;leggings, underclothing, outerclothing and clothing; tennis wear
thermal clothing, headgear, underwear; waist belts; water resistant
;clothing; walking shoes; windcheaters; combative sports uniforms
combative sports clothing, footwear and headgear; clothing,
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footwear and headwear for boxing, cage fighting, kickboxing and
muay thai.
Priority claim: Claim Country: PK
Claim No.: 550272
Claim Date: 08/11/2019

PK : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
229575 :رقم االدعاء
5963/66/91 :تاريخ االدعاء
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Date of

26/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Adel-ALQasem&partnersco.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman/Jabal ALHussein
,khaled Bin AL Waleed street, P.O.Box:
921417, 11192

Goods/Services
Clothing Dresses

: تاريخ ايداع الطلب

شركة عادل القاسم وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

، شارع خالد بن الولي/جبل الحسين/الشارع عمان/المدينة
66635 ,356167:ب.ص
جبل/الشارع عمان/ المدينة66635 - 356167 ب.ص
شارع خالد بن الوليد/الحسين

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 921417 -11192
city/street:Amman/Jabal ALHussein
,khaled Bin AL Waleed street
172742
Class
25

26/07/2020

25

الصنف

675715

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المالبس فساتين
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Date of

26/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Adel-ALQasem&partnersco.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman/Jabal ALHussein
,khaled Bin AL Waleed street, P.O.Box:
921417, 11192

Goods/Services
clothing

: تاريخ ايداع الطلب

شركة عادل القاسم وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

، شارع خالد بن الولي/جبل الحسين/الشارع عمان/المدينة
66635 ,356167:ب.ص
جبل/الشارع عمان/ المدينة66635 - 356167 ب.ص
شارع خالد بن الوليد/الحسين

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 921417 -11192
city/street:Amman/Jabal ALHussein
,khaled Bin AL Waleed street
172741
Class
25

26/07/2020

25

الصنف

675716

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المالبس
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تاريخ ايداع الطلب :

09/08/2020

اسم طالب التسجيل:

البيرتو جي ام بي اتش آند كو .كيه جي

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

lppA eaaN tpac:

رايدتر ستراسيه  16912 ،96- 63مونشنغالدباخ ،ألمانيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
25
الصنف
675361

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صديريات الصقة  /حماالت صدر الصقة،كتونات،أحذية الكاحل،مرايل (مالبس)،ربطات
عنق ،سراويل األطفال (مالبس)،مناديل مزدانة بالرسوم (مناديل للرقبة)،صنادل
الحمام،شباشب الحمام،برانس الحمام،قلنسوات السباحة،سراويل الرجال القصيرة
للسباحة  /سراويل السباحة ،بدالت السباحة  /بدالت العوم،مالبس الشاطئ،أحذية
الشاطئ،أحزمة (مالبس) ،قبعات،شورت برمودا،صدرية األطفال ،ليست من الورق،لفاع
(أوشحة للرقبة)،جينز أزرق،حماالت للثدي (مالبس داخلية للنساء)،األجزاء العليا من
الحذاء عالي الرقبة ،أحذية ،أحذية للرياضة،شورت بوكسر،حماالت صدر،بنطلونات
قصيرة للمالبس،قمصان قصيرة ،حواف ناتئة للقبعات،قبعات (لباس للرأس)،بدالت
القداس،شينوس/بناطيل من القطن ،مالبس،مالبس لأللعاب الرياضية،مالبس من الجلد
المقلد،مالبس من الجلد ،معاطف ،ياقات (مالبس)،توافيق (مالبس)،أحزمة مشدة،مشدات
خصر (مالبس تحتية)،أكمام  /أساور (مالبس)،مالبس راكبي الدراجات،ياقات قابلة
للفك،الدنيم،لباد يحشى به الثوب عرضة للعرق،فساتين،مباذل/أثواب للبيت،سراويل
قصيرة،واقيات لتدفئة األذن (مالبس)،أحذية أو صنادل من الحلفاء،صديريات لصيد
السمك،تركيبات من المعد ن للباس القدمين،أحذية كرة القدم  /أحذية طويلة لكرة
القدم،مدفئ (دفايات) للقدمين ،ال تسخن بالكهرباء،لباس القدمين،األجزاء العلوية من
ألبسة القدم،دثر من الفراء،فراء (مالبس)،قماش الجبردين (مالبس) ،أحذية فوقية
مطاطية  /أحذية فوقية غير نفاذة للماء،أربطة للجوارب،مشدات /أحزمة،قفازات
(مالبس)،أحذية رياضية،أحذية ذات نصف رقبة،إطارات القبعات (هياكل)،
قبعات،عصابات الرأس (مالبس)،رباط الرأس للمالبس،أجزاء الكعب للجوارب،أجزاء
الكعب للباس القدمين،كعوب،بنطلون للمشي مسافة طويلة،قلنسوات (مالبس) ،جورب
مالبس محبوكة،سترات (مالبس)،قمصان صوفية محكمة الحبك (مالبس)،قماش
الجينز،أثواب بال ياقة  /أثواب مريلة بدون أكمام،بنطلون قصير واسع مزموم عند الركبة
 /سروال تحتي،مالبس محبوكة بالصنارة (مالبس)،أحذية ذات رقبة بالرباط،كسوة الطفل
المولود (مالبس)،طماق/قماط الساق (مدفئات الساق)  /مدفئات الساق،بناطيل ضيقة
(سراويل)،أزياء موحدة،الذراعة (جزء من ثياب القداس يوضع على الذراع
اليسرى)،أوشحة قصيرة رقيقة،مالبس الحفالت التنكرية،بُرطل/لباس الرأس لألساقفة
(قبعات)،قفازات راحية ملتصقة األصابع،أحزمة النقود (مالبس)،مالبس سائقي الدراجات
الهوائية،واقيات لتدفئة األذ ن (مالبس)،أوشحة الرقبة (خمارات)  /خمارات (أوشحة
الرقبة)  /أوشحة الرقبة (خمارات)،ربطات عنق،وسائل عدم انزالق للباس القدم،مالبس
خارجية،بدالت عمل  /تنانير،معاطف  /معاطف خفيفة،مالبس ورقية،قبعات ورقية
(مالبس)،البركة (سترة فرائية ذات قلنسوة)،دثر كتفين،معاطف مبطنة بفرو،تنانير
داخلية،مناديل الجيب للزينة،جيوب للمالبس،قمصان البولو،بونشو،بيجامات  /ثياب
النوم،مالبس جاهزة،بطانات جاهزة (أجزاء من المالبس)،صنادل،ساري (ثوب
هندي)،مالبس سارنغ،زنانير للمالبس،مفارش الزينة  /شاالت،أوشحة،مقدمة
القميص،أعلى القميص الذي يطوق العنق والكتفين ،قمصان،أحذية ،قمصان قصيرة
األكمام،قبعات االستحمام،أحذية طويلة للتزلج،قفازات التزلج،تنانير،تنانير
قصيرة،قلنسوات الجمجمة،أقنعة النوم،الشباشب،سليب/قميص تحتي نسائي (مالبس
تحتية)،حماالت الجوارب،جوارب،نعال داخلية،نعال للباس القدم،أغطية كاحل القدم /
حذاء و اق حتى منتصف القدم (جيتر)،جرسي رياضي،أحذية رياضية،قميص داخلي
رياضي،حماالت الجوارب النسائية،جوارب نسائية،مسامير األحذية الطويلة لكرة
القدم،سترات مبطنة (مالبس)،بدالت،حماالت  /دعامات للمالبس (حماالت)،جوارب
نسائية ماصة للعرق،مالبس تحتية ماصة للعرق  /لباس تحتي ماص للعرق،سترات /
بلوزات (بلوفرات)  /بلوفرات ،قمصان (مالبس تحتية)،تيشرتات،رداء محكم على
الجسم،أطراف للباس القدم،ثياب فضفاضة ،قبعات عالية سوداء،أربطة البنطلون  /أربطة
الجيتر،سروال  /بنطلون،تربان (عمامة نسوية )،سروال تحتي،لباس تحتي  /مالبس
تحتية،أزياء رسمية ،فالنكي/حذاء يلبس في الشتاء (أحذية طويلة معدوكة)،حجابات
نسائية (مالبس)،واقيات الشمس (لباس الرأس)،صدريات  /سترات،شورت
المشي،مالبس مضادة للماء،حواشي للباس القدم،مالبس غوص للتزحلق على
الماء،غطاء الرأس للراهبات،أحذية خشبية.

09/08/2020

Date of

ALBERTO GmbH & Co.
KG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Rheydter Strasse 19-31, 41065
Moenchengladbach, Germany
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172916
Class
25

Goods/Services
Adhesive bras / adhesive brassieres; albs; ankle boots; aprons
(clothing); ascots; babies' pants (clothing); bandanas
(neckerchiefs); bath sandals; bath slippers; bath robes; bathing
;caps; bathing trunks / bathing drawers; bathing suits / swimsuits
beach clothes; beach shoes; belts (clothing); berets; bermuda
shorts; bibs, not of paper; boas (necklets); blue jeans; bodices
;(lingerie); boot uppers; boots; boots for sports; boxer shorts
brassieres; breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps
;(headwear); chasubles; chinos; clothing; clothing for gymnastics
clothing of imitations of leather; clothing of leather; coats; collars
(clothing); combinations (clothing); corselets; corsets
;(underclothing); cuffs / wristbands (clothing); cyclists' clothing
detachable collars; denims; dress shields; dresses; dressing
gowns; dress shorts; ear muffs (clothing); esparto shoes or
sandals; fishing vests; fittings of metal for footwear; football shoes
;/ football boots; footmuffs, not electrically heated; footwear
;)footwear uppers; fur stoles; furs (clothing); gabardines (clothing
galoshes / goloshes; garters; girdles; gloves (clothing); gymnastic
shoes; half-boots; hat frames (skeletons); hats; headbands
(clothing); headgear for wear; heelpieces for stockings; heelpieces
for footwear; heels; hiking pants; hoods (clothing); hosiery; jackets
(clothing); jerseys (clothing); jeans; jumper dresses / pinafore
dresses; knickers / panties; knitwear (clothing); lace boots; layettes
(clothing); leggings (leg warmers) / leg warmers; leggings
;(trousers); liveries; maniples; mantillas; masquerade costumes
;)mitres (hats) / miters (hats); mittens; money belts (clothing
motorists' clothing; muffs (clothing); neck scarves (mufflers) /
mufflers (neck scarves) / neck scarfs (mufflers); neckties; non;slipping devices for footwear; outerclothing; overalls / smocks
;overcoats / topcoats; paper clothing; paper hats (clothing); parkas
pelerines; pelisses; petticoats; pocket squares; pockets for
clothing; polo shirts; ponchos; pyjamas / pajamas; ready-made
;clothing; ready-made linings (parts of clothing); sandals; saris
;sarongs; sashes for wear; scarves / scarfs; shawls; shirt fronts
shirt yokes; shirts; shoes; short-sleeve shirts; shower caps; ski
;boots; ski gloves; skirts; skorts; skull caps; sleep masks; slippers
slips (undergarments); sock suspenders; socks; inner soles; soles
for footwear; spats / gaiters; sports jerseys; sports shoes; sports
;singlets; stocking suspenders; stockings; studs for football boots
stuff jackets (clothing); suits; suspenders / braces for clothing
(suspenders); sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent
underclothing / sweat-absorbent underwear; sweaters / jumpers
;(pullovers) / pullovers; teddies (undergarments); tee-shirts; tights
;tips for footwear; togas; top hats; trouser straps / gaiter straps
;trousers / pants; turbans; underpants; underwear / under clothing
;)uniforms; valenki (felted boots); veils (clothing); visors (headwear
waistcoats / vests; walk shorts; waterproof clothing; welts for
footwear; wet suits for water-skiing; wimples; wooden shoes.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/08/2020

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

ماهر راسم سعيد البكري
االردن
مؤسسة فردية
عمان,شارع طالل ,وسط البلد  ،ص.ب66661 ,611213:

عنوان التبليغ

ص.ب  66661 - 611213عمان,شارع طالل ,وسط البلد

رقم العالمة التجارية

675179

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس

الصنف

11/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
maher rasem said al-bakri
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN- TALAL STREET,DOWN TOWN,
P.O.Box: 184549, 11118

25

Applicant for
P.O.Box 184549 -11118 AMMAN- TALAL
Correspondence
STREET,DOWN TOWN
Trademark
172873
Class
25

Goods/Services
CLOTHES

138

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/08/2020

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

ماهر راسم سعيد البكري
االردن
مؤسسة فردية
عمان,شارع طالل ,وسط البلد  ،ص.ب66661 ,611213:

عنوان التبليغ

ص.ب  66661 - 611213عمان,شارع طالل ,وسط البلد

رقم العالمة التجارية

675175

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس

الصنف

11/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
maher rasem said al-bakri
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address AMMAN- TALAL STREET,DOWN TOWN,
P.O.Box: 184549, 11118

25

Applicant for
P.O.Box 184549 -11118 AMMAN- TALAL
Correspondence
STREET,DOWN TOWN
Trademark
172872
Class
25

Goods/Services
CLOTHES
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تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2020

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

ليانغ يونغ كي
الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الوحدة  696المربع الثاني حديقة هكسينياجينج ،رقم  93شارع
عنان ،مقاطعة تايجيانغ ،فوتشو فوجيان ،الصين رقم
.929999
ص.ب  66611 - 116969عمان/شارع بكين
675176

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجوارب الطويلة  ,القفازات مالبس  ,مالبس السباحة  ,السراويل الداخلية  ,مشدات الجسم ,
المالبس  ,األوشحة  ,مالبس األطفال حديثي الوالدة  ,المالبس الداخلية  ,القبعات  ,األحذية ,

25

28/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Liang Yongqi
lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Unit 101,Block 2,Hexinyajing Garden
No.39,Annan Road,Taijiang District
Fuzhou Fujian CHINA 350000
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
172871
Class
25

Goods/Services
hosiery , gloves clothing , swimsuits , underpants , girdles ,
*clothing* , scarves ,layettes clothing , underwear , hats , shoes
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Date of

17/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Target Brands, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN
55403, USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172919
Class
26

Goods/Services
Quilling pens; crochet hooks; crochet needles; canvas needles;
knitting needles; cases adapted to hold knitting needles;
knitting kits comprised primarily of knitting needles and also
including thimble, yarn, printed knitting patterns; sequins;
ribbons of textile materials; lace; lacing needles; laces and
embroidery; arts and crafts findings, namely, pom-poms;
sewing boxes; sewing kits; sewing kits comprised of needles,
thimbles, scissors, thread and pattern sold as a unit; beads,
other than for making jewelry; decorative cording; chenille
stems; arts and crafts findings, namely, plastic wiggly eyes;
needlepoint kits, consisting of needles, thread, patterns;
embroidery needles; toy and crafting looms

17/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. انك،تارجيت براندز
امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،22199  ام ان، مينيابوليس، نيكوليت مول6999
المتحدة األمريكية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
26
الصنف
675363

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إبر، إبر كروشيه، سنارات حبك الكروشيه،أقالم خاصة بتصميمات الزينة والورق الملفوف
 أطقم حياكة تشتمل باألساس على إبر، علب مخصصة لحمل إبر الحي اكة، إبر حياكة،كانفا
، أشرطة من نسيج، ترتر،حياكة وكذلك على عروات و خيوط ونماذج مطبوعة للحياكة
، أدوات ومواد للفنون التطبيقية أي كرات ملونة، مخرمات ومطرزات، إبر تخريم،مخرمات
 مقصات و، أطقم خياطة مشتملة على إبر وعروات، أطقم خياطة،علب ألغراض الخياطة
، حبال للزينة، خرز و بخالف الخاصة بتصنيع المجوهرات،خيوط ونماذج مباعة كوحدة
 أطقم التطريز باإلبرة، أدوات ومواد للفنون التطبيقية أي زوج عيون متحرك،سيقان الشينيل
. ألعاب وأنوال للنسج، إبر تطريز،و تشتمل على إبر و خيوط و نماذج
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Date of

07/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172912
Class
28

Goods/Services
Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic
and sporting articles; sporting equipment; gymnasium, sport
and training equipment; balls; sport and game balls; Pilates
toning balls; athletic exercise cones; sporting protective items
being protective padding for wear during sport; athletic
protective sportswear; weight lifting belts; athletic knee, elbow
and wrist supports; boxing gloves; weight lifting gloves; padded
lifting straps; punchbags and balls; lifting weights; exercise
weights; leg, ankle and wrist weights; elbow guards; knee
guards; shin pads; face masks for sports; benches for sporting
use; grips for sporting articles; fist protectors; pads for use in
sports; chest protectors for sports use; body protectors for
sports use; face guards for sports use; shoulder pads for sports
use; hand wraps for sports use; hand pads for use in sports;
harnesses for use in sports; cases and bags adapted for
sporting articles; leg guards adapted for playing sport; exercise
balls; treadmills; exercise machines; cardio-vascular exercise
machines; exercise bicycles; cross-trainer exercise machines;
stepping exercise machines; exercise benches; exercise
pulleys; exercise, yoga and Pilates blocks and straps; yoga
swings; skipping ropes; exercise resistance straps and bands;
swimming floats and rings, beach balls and inflatable beach
balls; gym chalk for improving hand grip in sports activities;
indoor fitness apparatus; apparatus for achieving physical
fitness; shock absorption pads for protection against injury
[sporting articles]; dumb-bells and barbells for weight lifting;
back supports for weightlifters; machines incorporating weights
for use in physical exercise; aerobic steps; abdomen protectors
for athletic use; body-building apparatus; body training
apparatus; body toner apparatus; head covers and gloves for
use in sports; hoops for exercise; kettlebells; kick pads for
martial arts; nets for sports; portable home gymnastic
apparatus; body rehabilitation apparatus; relay batons;
surfboards and body boards; pads for barbells; skateboards;
squat racks; stomach exercisers; stress relief balls; swimming
equipment; punching bags for boxing.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3446089
Claim Date: 21/11/2019

07/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جيمشارك ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، سينترال بوليفارد9 ، بليث فالي بارك.كيو.اتش.اس.جي
 المملكة المتحدة، ايه بي1 39  بي،سوليهل
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
28
الصنف
675365

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المعدات، أدوات الجمباز والرياضة، أجهزة ألعاب الفيديو،األلعاب والدمى وأشياء اللعب
 كرات، كرات الرياضة واأللعاب، كرات، معدات الجمنازيوم والرياضة والتدريب،الرياضية
 المواد الرياضية الواقية كونها حشوة واقية، مخاريط التمارين الرياضية،التنغيم للبيالتيس
 دعامات الركبة والكوع، أحزمة رفع األثقال، مالبس واقية رياضية،لالرتداء أثناء الرياضة
 أكياس وكرات، أحزمة رفع مبطنة، قفازات رفع األثقال، قفازات المالكمة،والمعصم الرياضية
، واقيات الكوع، أوزان الساق والكاحل والمعصم، أوزان التمرين، رافعات االثقال،المالكمة
، مقاعد لالستخدام الرياضي، أقنعة الوجه للرياضة، لبادات مقدمة الساق،واقيات الركبة
 واقيات الصدر، لبادات لالستخدام في الرياضة، واقيات قبضة اليد،المقابض للمواد الرياضية
، واقيات الوجه لالستخدام الرياضي، واقيات الجسم لالستخدام الرياضي،لالستخدام الرياضي
 لبادات اليد لالستخدام في، لفائف اليد لالستخدام الرياضي،لبادات الكتف لالستخدام الرياضي
 العلب والحقائب المكيفة لألغراض، مستلزمات وعدد لالستخدام في الرياضة،الرياضة
 آالت، أجهزة السير المتحرك، كرات التمرين، واقيات الساق معدة للعب الرياضة،الرياضية
 آالت المشي، الدراجات الهوائية للتمرين، آالت تمارين القلب واألوعية الدموية،تمرين
 كتل، بكرات شد الحبل للتمرين، مقاعد التمرين، آالت الخطو للتمرين،التقاطعي للتمرين
 أحزمة وشرائط، حبال القفز، أرجوحات اليوجا،وأشرطة التمرينات واليوغا والبيالتيس
 طباشير، طوافات وحلقات السباحة وكرات الشاطئ وكرات الشاطئ النفخ،الم قاومة للتمرين
 أجهزة اللياقة البدنية في األماكن،الجمنازيوم لتحسين قبضة اليد في األنشطة الرياضية
 لبادات امتصاص الصدمات للحماية من اإلصابة، أجهزة لتحقيق اللياقة البدنية،المغلقة
، دعامات الظهر لرافعي األثقال، األثقال وحديدة رفع أثقال لرفع األثقال، ][المواد الرياضية
 واقيات، خطوات للرياضة الهوائية،آالت تتضمن أوزان لالستخدام في التمارين الرياضية
 أجهزة لجعل الجسم، أجهزة تدريب الجسم، أجهزة بناء الجسم،البطن لالستخدام الرياضي
 كرات، أطواق لممارسة الرياضة، أغطية الرأس والقفازات لالستخدام في الرياضة،منسجم
 أجهزة، شبكات للرياضة، لبادات الركل لفنون الدفاع عن النفس،أثقال حديدية ذات قضبان
 ألواح ركوب، هراوات التتابع، أجهزة إعادة تأهيل الجسم،الجمنازيوم المنزلي المتنقل
 معدات، رفوف القرفصة، ألواح التزحلق، لبادات لحديدة رفع أثق ال،األمواج وألواح للجسم
. أكياس المالكمة للمالكمة، معدات السباحة، كرات تخفيف اإلجهاد،تمرين المعدة

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
9111913 :رقم االدعاء
5963/66/56 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

31/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون كوربوريشن

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،6-6كايوباشي  -9تشوم ،تشو-كو ،طوكيو ،اليابان

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
28
الصنف
675121

من اجل البضائع/الخدمات التالية
آالت العاب فيديو منزلية ،ألعاب األطفال ،دمى سيارات صغيرة ،مركبات لعبة بأربع عجالت،
كرات مطاطية ،الدراجات ثالثية العجالت للصغار ،المركبات النموذجية ،معدات رياضية،
نوادي الغولف ،حقائب الجولف كرات الجولف ،قفازات الجولف ،اغطية راس لنادي الغولف،
أغطية الرأس نادي الغولف ،مضارب الجولف ،مضارب الجولف ،معدات الجولف ،حقائب
رياضية بشكل خاص لتحتوي على أجهزة رياضية معينة  ،مضارب التنس ،كرات التنس.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءPJ :
رقم االدعاء625916-5963 :
تاريخ االدعاء5963/65/99 :
يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع العالمة التجارية BRIDGESTONE

31/05/2020
BRIDGESTONE
CORPORATION

Date of

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172858
Class
28

Trademark

Goods/Services
Home video game machines; toys; dolls; miniature cars; fourwheeled toy vehicles; rubber balls; tricycles for infants; model
;vehicles; sports equipment; golf clubs; golf bags; golf balls
;golf gloves; golf club heads; golf club head covers; golf irons
golf putters; golf equipment; sports bags shaped to contain
specific sports apparatus; tennis rackets; tennis balls.
Priority claim: Claim Country: JP
Claim No.: 2019-152041
Claim Date: 03/12/2019
The applicant undertakes to use the trademark along with TM
BRIDGESTONE
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تاريخ ايداع الطلب :

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

 2252أفينيدا إنسيناس ،سيوت سي ،كارلزباد ،سي أيه
 ،35991الواليات المتحدة االمريكية.
قمصية للملكية الفكريةص.ب 521 66161 - 615952
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
675391

من اجل البضائع/الخدمات التالية
آالت التمرين؛ معدات التمرين
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال ( )gymاذا ظهرت بمعزل
عن العالمة

22/07/2020

Date of

28

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172938
Class
28

Goods/Services
Exercise machines; exercise equipment.
The registration of this trademark does not give owners the
exclusive right to use the common word (gym) separately from
the mark.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة فرسان لألغذية والمنتجات االستهالكية المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

eaaN tpac lppA:

& Forsan Foods
Consumer Products Co.
Ltd
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 8103, Riyadh 11482, Saudi
Arabia

ص  .ب 1699 :الرياض  66115المملكة العربية السعودية

أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،691شارع مكة ،ص .ب  356699عمان 66635
االردن
675191

الصنف

Applicant for
Correspondence

29

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الزبدة و زبدة الكاكاو و زبدة جوز الهند و زبدة الفول السوداني و كريمة الزبدة و الكافيار و
الجبنة و زيت جوز الهند و الكريمة (منتجات األلبان) و الكريمة المخفوقة و الكروكيت (كبب
لحم السمك) و التمر و السمن و الحليب و المخلالت و الزبيب و الزبادي و اللحوم و السمك و
الدواجن و لحوم طرائد الصيد ،مستخرجات (مستخلصات) اللحوم ،فواكة و خضروات
محفوظة و مجمدة و مجففة ،الهالم (الجلي) و المربيات و الفواكة المطبوخة بالسكر ،البيض،
منتجات الحليب ،الزيوت و الدهون الصالحة لألكل.
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر و األبيض و األزرق و درجاته وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

03/03/2020

Date of

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100
Amman 11192, Jordan
172834
Class
29

Trademark

Goods/Services
Butter, Butter (Cocoa), Butter (Coconut), Butter (Peanut),
Buttercream, Caviar, Cheese, Coconut oil, Cream (dairy
products), Cream (Whipped), Croquettes, Dates, Margarine, Milk,
Pickles, Raisins, Yoghurt, Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk products; edible
oils and fats.
The registration of this trademark should Red, White and Blue
shades colors colors according to the print filed with the
application.

145

تاريخ ايداع الطلب :

28/05/2020

اسم طالب التسجيل:

زوادة بلدنا لمنتجات اللحوم والدجاج

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

قطر
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الدوحة  -قطر
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
675716

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم ،منتجات اللحوم والدواجن (هامبورجر) ،قطع الدجاج المطبوخة و المجمدة ،االسماك،
لحوم الدواجن والصيد ،خالصات اللحوم ،الزيوت والدهون المعدة لالكل ،منتجات اللحوم
والدواجن المملحة والمدخنة واللحوم المفرومة

28/05/2020
Zowadet Baladna for Meat
and Chicken Products.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Doha – Qatar
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172781
Class
29

Trademark

Goods/Services
Meat; meat and poultry products (Hamburger); cooked and
;frozen chicken pieces; fish; poultry and game; meat extracts
edible oils and fats; salted and smoked meat and poultry
products and minced meat
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Date of

23/06/2020

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: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172930
Class
29

Goods/Services
Yogurt sweetened with different fruit flavors, Yogurt with natural
fruits, jelly with different fruit flavors.
The registration of this trademark does not give owners the
exclusive right to use the common word separately from the
mark

23/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,315119:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
66631

29

521 66161 - 615952 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
675399

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 جلي بنكهات فواكه مختلف، لبن بقطع الفواكه الطبيعية،البان محاله بنكهات فواكة مختلفة
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
اذا ظهرت بمعزل عن العالمة
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Date of

23/06/2020

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: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172934
Class
29

Goods/Services
Yoghurt Shaneineh
Disclaimer: The registration of this trademark does not give
owners the exclusive right to use the common words separately
from the mark

23/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,315119:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
66631

29

521 66161 - 615952 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
675391

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
لبن الشنينة
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات والعبارات:التنازل
العامة والوصفية اذا ظهرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2020

اسم طالب التسجيل:

نعمان الجنيدي ومشاركوه

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

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الرميمين  -عمان  -األردن  ،ص.ب,315119:
66631
قمصية للملكية الفكريةص.ب 521 66161 - 615952
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
675396

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحليب؛ اللبن؛ اللبنه

28/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

29

& 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: 942460, 11194
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172931
Class
29

Goods/Services
Milk; Yogurt; labneh.
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تاريخ ايداع الطلب :

28/06/2020

اسم طالب التسجيل:

نعمان الجنيدي ومشاركوه

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

االردن
توصية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الرميمين  -عمان  -األردن  ،ص.ب,315119:
66631
قمصية للملكية الفكريةص.ب 521 66161 - 615952
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
675392

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللبنة

28/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

29

& 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: 942460, 11194
Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172935
Class
29

Goods/Services
labneh
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Date of

28/06/2020

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: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172932
Class
29

Goods/Services
Yoghurt sweetened with various fruits; Jelly sweetened flavored
with various fruits. ,
Disclaimer: The registration of this trademark does not give
owners the exclusive right to use the common word separately
from the mark

28/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,315119:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
66631

29

521 66161 - 615952 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
675395

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. جلي بنكهات فواكه مختلفة،البان محاله بنكهات فواكة مختلفة
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة:التنازل
والوصفية اذا ظهرت بمعزل عن العالمة
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Date of

19/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mossa Dajani and
partners company for the
manufacture of oil and
soap
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Down town, P.O.Box: 596, 11512

Applicant for
P.O.Box 596 -11512 irbid/down town
Correspondence
Trademark
172749
Class
29

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

19/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة موسى الدجاني وشركاه لصناعة الزيت والصابون

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66265 ,231:ب. ص، وسط البلد/ اربد

وسط البلد/ اربد
29

الصنف

66265 - 231 ب.ص
675713

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
زيت زيتون
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Global Solution For
Trading Services
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/al jadrdens str, P.O.Box: 1101,
11910
Applicant for
Al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
172973
Class
29

Goods/Services
pickles, jams, dates ,poptao chips ,prepared nuts,edibale oils
,raisins, tahina, milk ,yoghurt, labaneh,jameed,cream,butter
,milk ghee, preserved vegatables ,chees, crystalized fruits,
tomato puree, eggs

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الحلول العالمية للخدمات التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66369 ,6696:ب. ص، عمان

29

66369 - 6696 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
675379

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
حليب,  طحينه, زبيب,زيوت الطعام,مكسرات محضره, رقائق بطاطا, تمور,مربيات, مخلالت
فواكه مغطاه, جبنه, خضراوات محفوظه, سمن,زبده, قشطه, لبنه,جميد, لبن رايب,
بيض,معجون البندوره,بالسكر
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Date of

22/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Blue Diamond
International Company for
Food Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Marka, P.O.Box: 11954, 954159

Applicant for
P.O.Box 11954 -954159 Amman / Marka
Correspondence
Trademark
172978
Class
29

Goods/Services
potato chips

29

الصنف

22/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الماسه الزرقاء الدوليه للصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
321623 ,66321:ب. ص، سحاب/عمان

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

سحاب/ عمان321623 - 66321 ب.ص

عنوان التبليغ

675371

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
رقائق البطاطس
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/10/2020

اسم طالب التسجيل:

رجائي ومحمد عيسى الملك

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

االردن
تضامن
عمان  -شارع صالح سحيمات  ،ص.ب66619 ,162919:

عنوان التبليغ

ص.ب  66619 - 162919الصويفية /شارع صالح اسحيمات

رقم العالمة التجارية

675321

25/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجبنة ,فو اكه ،المعلبة ,زيت زيتون للطعام ,زيت النخيل للطعام ,المرق ,اللحوم ،المعلبة,.
زيت السمسم للطعام ,زيت لب النخيل للطعام ,واللبن  ,سمك السلمون ،غير الحي ,مربى
فواكه ,لبن الزبادي ,مشروبات الحليب ،التي يسود فيها الحليب  ,منتجات حليب ,التونة ،غير
الحي ,زيت جوز اله ند للطعام ,الفواكه ،المحفوظة  ,سجق ,السمن النباتي ,سمك السردين،
غير الحي ,زيت دوار الشمس للطعام ,الدواجن ،غير الحي ,البيض* ,مربى فواكه

rajai,mohammad issa almalak for trading co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address salah zheman street, P.O.Box: 815383,
11180

29

Applicant for
P.O.Box 815383 -11180 salah izhemat
Correspondence
Trademark
172954
Class
29

Goods/Services
cheese, fruits, tinned canned (Am.) , olive oil for food, palm oil
for food, broth, meat, tinned canned (Am.) , sesame oil for food,
palm kernel oil for food, yoghurt, salmon, not live, marmalade,
yogurt, milk beverages, milk predominating, milk products,
tuna, not live, coconut oil for food, fruit, preserved, sausages,
margarine, sardines, not live, sunflower oil for food, poultry, not
live, eggs*, marmalade
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/10/2020

اسم طالب التسجيل:

البتراء للصناعات الغذائيه

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب66265 ,535:

عنوان التبليغ

ص.ب  66156 - 339عمان -شارع االنيس  -عمارة رقم 5

رقم العالمة التجارية

675139

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شيبس البطاطا

27/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

PETRA FOOD
INDUSTRIES CO.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN- P.O.Box: 292, 11512

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 990 -11821 Amman - Al-Anees
Correspondence
street - Bldg . 2
Trademark
172893
Class
29

Goods/Services
Potato Chips
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Date of

01/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

01/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

معروف للصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66616 ,5199:ب. ص، طربق المطار/عمان

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

 القويسمة مقابل محكمة جنوب عمان51 - 666156 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

marouf for industry food
co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman- airport way, P.O.Box: 2600, 11181

Applicant for
P.O.Box 111621 -26 QWEISMEH INFRONT
Correspondence
IF JANOUB AMMAN COURT
Trademark
172882
Class
29

Goods/Services
oil , milk powder, tomato puree , tahini , potato chips, beverages
, soup ,dried lentils , dates , frozen meat , frozen fish , frozen
poultry , frozen and canned vegetables and fruits.

29

الصنف

675115

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عدس مجفف,  الشوربات,  شيبس البطاطا,  طحينية,  هريس البندورة,  حليب بودرة, زيت
.  خضروات وفواكة مجمدة ومعلبة,  دواجن مجمدة,  اسماك مجمدة,  لحوم مجمدة,  تمور,
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Date of

24/11/2020

lppA eaaN tpac:

اعالن الجريدة الرسمية

Feda' Jamal Ahmad Abo
alrob

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman- Tabrbour- taoumah ben nafee'
stree, P.O.Box: 230403, 11123
Applicant for
P.O.Box 230403 -11123 AmmanCorrespondence
Tabrbour- taoumah ben nafee' stree
Trademark
172868
Class
29

Goods/Services
almond butter , adzuki bean-based burger patties , vegetable
burger patties , almond milk , coconut yogurt , egg substitutes ,
fermented milk substitutes , artificial cream [dairy product
substitutes] , hazelnut spreads , yoghurt based on milk
substitutes , veggie burger patties , Peanut Butter , non-dairy
yogurt , cashew nut butter , nut butter , vegetable-based meat
substitutes , poultry substitutes , dairy products based on milk
substitutes , vegetarian sausages , meat substitutes , soya
yogurt ,

24/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

فداء جمال احمد ابو الرب

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

,599199:ب. ص،  شارع طعمة بن نافع- طبربور-عمان
66659
 شارع طعمة بن- طبربور- عمان66659 - 599199 ب.ص
نافع
29
الصنف
675111

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 لبن حليب جوز,  حليب اللوز,  بيرغر نباتي,  البرغر المصنع من الفاصوليا, زبدة ا للوز
 لبن مصنع من بدائل,  زبدة البندق,  بديل الكريما, بدائل الحليب المخمر,  بدائل البيض, الهند
 لبن من بدائل الحليب النباتي,  زبدة الفول السوداني,  برغر مصنع من الخضراوات, الحليب
 منتجات البان نباتية,  بدائل الدواجن,  بدائل لحوم نباتية,  زبدة مكسرات,  زبدة الكاجو,
,  لبن من حليب الصويا,  بدائل لحوم,  سجق نباتي, خالية من الحليب الحيواني
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2020

اسم طالب التسجيل:

الطيبات لتصنيع المواد الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
مدينة الموقر الصناعية  ،ص.ب66619 ,1999723:

عنوان التبليغ

ص.ب  66619 - 1999723مدينة الموقر الصناعية

رقم العالمة التجارية

675322

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مقرمشات البطاطس

29/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

ATTAYEBAT FOR FOODS
INDUSTRI CO
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AL MOQER, P.O.Box: 6300759, 11163

29

Applicant for
P.O.Box 6300759 -11163 AL MOQER
Correspondence
Trademark
172955
Class
29

Goods/Services
potato crisps

159

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة فرسان لألغذية والمنتجات االستهالكية المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

lppA eaaN tpac:

& Forsan Foods
Consumer Products Co.
Ltd
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 8103, Riyadh 11482, Saudi
Arabia

ص  .ب 1699 :الرياض  66115المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
675192

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة و القهوة االصطناعية و المشروبات التي أساسها الشوكوالتة و المشروبات التي
أساسها الكاكاو و المشروبات التي أساسها القهوة و المشروبات التي أساسها الشاي و
البسكويت و الخبز و الكعك و عجينة الكيك و بودرة الكيك و الكيك و الشوكوالتة و الكاكاو و
التوابل و الحلويات و البسكويت المسطح (كوكيز) و ملح الطبخ و رقائق الذرة و المقرمشات
و بهار الكاري و الكاسترد و العسل و البوظة و الشاي المثلج و الكاتشب (صلصة) و
المعكرونة و الخردل و النودلز (معكرونة رفيعة) و المكرونة (الباستا) و الفلفل و الفطائر و
البيتزا و البوشار و التوابل و البهارات و السكر و الشاي ،األرز ،التابيوكا و الساغو،
الصحين و المستحضرات المصنوعة من الحبوب و المعجنات و الحلويات ،المثلجات و العسل
األسود و الخميرة و مسحوق الخبيز ،الخل و الصلصات (التوابل) ،الثلج.
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر و األبيض و األزرق و درجاته وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

03/03/2020

Dat
e of

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

30

30

Class

Applicant for
Correspondence

172835

Trademark

Goods/Services
Coffee, Artificial coffee, Beverages (Chocolate-based),
Beverages (Cocoa-based), Beverages (Coffee-based),
Beverages (Tea-based), Biscuits, bread, Buns, Cake paste, Cake
powder, Cakes, Chocolate, Cocoa, Condiments, Confectionery,
Cookies, Cooking salt, Corn flakes, Crackers, Curry [spice],
Custard, Honey, Ice cream, Iced tea, Ketchup [sauce], Macaroni,
Mustard, Noodles, Pasta, Pepper, Pies, Pizzas, Popcorn,
Seasonings, Spices, Sugar, tea; rice; tapioca and sago; flour
;and preparations made from cereals, pastry and confectionery
ices, treacle; yeast, baking-powder; vinegar, sauces
(condiments); ice.
The registration of this trademark should Red, White and Blue
shades colors colors according to the print filed with the
application
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

03/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة فرسان لألغذية والمنتجات االستهالكية المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ص  .ب 1699 :الرياض  66115المملكة العربية السعودية

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
675351

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة و القهوة االصطناعية و المشروبات التي أساسها الشوكوالتة و المشروبات التي
أساسها الكاكاو و المشروبات التي أساسها القهوة و المشروبات التي أساسها الشاي و
البسكويت و الخبز و الكعك و عجينة الكيك و بودرة الكيك و الكيك و الشوكوالتة و الكاكاو و
التوابل و الحلويات و البسكويت المسطح (كوكيز) و ملح الطبخ و رقائق الذرة و المقرمشات
و بهار الكاري و الكاسترد و العسل و البوظة و الشاي المثلج و الكاتشب (صلصة) و
المعكرونة و الخردل و ا لنودلز (معكرونة رفيعة) و المكرونة (الباستا) و الفلفل و الفطائر و
البيتزا و البوشار و التوابل و البهارات و السكر و الشاي ،األرز ،التابيوكا و الساغو،
الصحين و المستحضرات المصنوعة من الحبوب و المعجنات و الحلويات ،المثلجات و العسل
األسود و الخميرة و مسحوق الخب يز ،الخل و الصلصات (التوابل) ،الثلج.
المطالبة باللون البني و البرتقالي و األبيض

03/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

& Forsan Foods
Consumer Products Co.
Ltd
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 8103, Riyadh 11482, Saudi
Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172924
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee, Artificial coffee, Beverages (Chocolate-based),
Beverages (Cocoa-based), Beverages (Coffee-based),
Beverages (Tea-based), Biscuits, bread, Buns, Cake paste, Cake
powder, Cakes, Chocolate, Cocoa, Condiments, Confectionery,
Cookies, Cooking salt, Corn flakes, Crackers, Curry [spice],
Custard, Honey, Ice cream, Iced tea, Ketchup [sauce], Macaroni,
Mustard, Noodles, Pasta, Pepper, Pies, Pizzas, Popcorn,
Seasonings, Spices, Sugar, tea; rice; tapioca and sago; flour
;and preparations made from cereals, pastry and confectionery
ices, treacle; yeast, baking-powder; vinegar, sauces
(condiments); ice.
Claiming Brown, Orange and White colors
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تاريخ ايداع الطلب :

04/03/2020

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  ، 1662الشارقة االمارات العربية المتحدة ،

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
675391

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز (معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة)
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز) ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص (التوابل) ومنتجات
العجين الجاهزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة
من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاتي والكاكاو
والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام
(اساسه الحبوب واألعشاب) والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل
والفشار, .

04/03/2020

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, P.O.Box:

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172904
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts,
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn. ,
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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

 191الكساندرا رود 99-59# ،الكساندرا بوينت ،سنغافورة
 ،663321سنغافورة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
675336

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات القهوة/الشاي بالحليب وبالتحديد مشروبات الشاي بالحليب ومشروبات القهوة
بالحليب.

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
172991
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 :

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

 191الكساندرا رود 99-59# ،الكساندرا بوينت ،سنغافورة
 ،663321سنغافورة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
675313

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مشروبات القهوة/الشاي بالحليب وبالتحديد مشروبات الشاي بالحليب ومشروبات القهوة
بالحليب.

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
172989
Class
30

Trademark

Goods/Services
Coffee/Tea beverages with milk namely tea beverages with milk,
coffee beverages with milk.
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ahmed Mohamed Saleh
Baeshen & Co.
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. BOX 18 JEDDAH 21411, SAUDI
ARABIA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172852
Class
30

Goods/Services
Coffee, Tea, Tea products, tea, Iced and tea flavored beverages,
Herbal tea non-medical; Tea-based preparations and beverages;
Coffee products; Coffee substitutes; Extracts of coffee
substitutes; Coffee substitutes-based preparations and
beverages; Coffee-based beverages; Chicory (a mixture of flour,
coffee, and other ingredients); iced coffee, Iced and coffee
flavored beverages; Barley-based preparations; Cocoa, Cocoabased preparations; Chocolate; Chocolate products, Chocolatebased preparations and beverages; Sweeteners; Candy;
Chewing gum; Natural sweeteners; Baked products; Pastry;
Cookies; Wafer; Toffee; Pudding; Ice cream; Binding agents for
making ice cream; Ices; Sherbets; Iced cakes; Iced Sweeteners;
Frozen yogurt; Sugar, Rice, Tapioca, Sago, Artificial Coffee;
Flour; Pizza of all kinds; Ready to bake dough paste; Bread,
Biscuits, Pastries, Confectionery, Iced confectionery; Honey,
treacle' molasses, honey substitutes; Yeast; Pastry vermicelli;
Soy sauce; Flavoring and perfuming products for food; Salad
sauce; Mayonnaise; Salt, Mustard, Vinegar; Spices, Seasonings,
Sauces, Macaroni; Ice.

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

. – المملكة العربية السعودية56166  جدة61 ب.ص

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
30
الصنف
675125

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البن والشاي ومنتجات الشاي والشاي والمشروبات المثلجة والمنكهة بالشاي وشاي االعشاب
، بدائل القهوة، منتجات القهوة، مستحضرات ومشروبات اساسها الشاي،غير طبية
 مشروبات، مستحضرات ومشروبات اساسها بدائل القهوة،مستخرجات من بدائل القهوة
 القهوة المثلجة،) القهوة ومكونات اخرى، شيكوري (خليط من الدقيق،اساسها القهوة
 والكاكاو ومستحضرات، مستحضرات اساسها الشعير،والمشروبات المثلجة والمنكهة بالقهوة
، منتجات الشوكوال ومستحضرات ومشروبات اساسها الشوكوال، والشوكوال،اساسه ا الكاكاو
، توفي، وافر، كوكي، معجنات، منتجات مخبوزة، محليات طبيعية، علك، كاندي،محليات
 كعك، شرابات، مثلوجات المائية، عناصر جامعة لصناعة االيس كريم، ايس كريم،بودنج
، السكر واألرز والتابيوكا والساجو والبن االصطناعي، البان مثلجة، محليات مثلجة،مثلج
 والخبز والبسكويت والفطائر، وعجينة الدوف الجاهزة للفرن، بيتزا بأنواعها، الدقيق
 معجنات، الخميرة، عسل النحل والعسل األسود وبدائل العسل،والحلويات والحلويات المثلجة
 الملح والخردل، مايونيز، مرق سلطة، منتجات تنكيه وتعطير للطعام،شعيرية مرق الصويا
. الثلج، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة،والخل
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ahmed Mohamed Saleh
Baeshen & Co.
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. BOX 18 JEDDAH 21411, SAUDI
ARABIA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172818
Class
30

Goods/Services
Coffee, Tea, Tea products, tea, Iced and tea flavored beverages,
Herbal tea non-medical; Tea-based preparations and beverages;
Coffee products; Coffee substitutes; Extracts of coffee
substitutes; Coffee substitutes-based preparations and
beverages; Coffee-based beverages; Chicory (a mixture of flour,
coffee, and other ingredients); iced coffee, Iced and coffee
flavored beverages; Barley-based preparations; Cocoa, Cocoabased preparations; Chocolate; Chocolate products, Chocolatebased preparations and beverages; Sweeteners; Candy;
Chewing gum; Natural sweeteners; Baked products; Pastry;
Cookies; Wafer; Toffee; Pudding; Ice cream; Binding agents for
making ice cream; Ices; Sherbets; Iced cakes; Iced Sweeteners;
Frozen yogurt; Sugar, Rice, Tapioca, Sago, Artificial Coffee;
Flour; Pizza of all kinds; Ready to bake dough paste; Bread,
Biscuits, Pastries, Confectionery, Iced confectionery; Honey,
treacle' molasses, honey substitutes; Yeast; Pastry vermicelli;
Soy sauce; Flavoring and perfuming products for food; Salad
sauce; Mayonnaise; Salt, Mustard, Vinegar; Spices, Seasonings,
Sauces, Macaroni; Ice.

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 – المملكة العربية السعودية56166  جدة61 ب.ص

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
30
الصنف
675161

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
البن والشاي ومنتجات الشاي والشاي والمشروبات المثلجة والمنكهة بالشاي وشاي االعشاب
، بدائل القهوة، منتجات القهوة، مستحضرات ومشروبات اساسها الشاي،غير طبية
 مشروبات، مستحضرات ومشروبات اساسها بدائل القهوة،مستخرجات من بدائل القهوة
 القهوة المثلجة،) القهوة ومكونات اخرى، شيكوري (خليط من الدقيق،اساسها القهوة
 والكاكاو ومستحضرات، مستحضرات اساسها الشعير،والمشروبات المثلجة والمنكهة بالقهوة
، منتجات الشوكوال ومستحضرات ومشروبات اساسها الشوكوال، والشوكوال،اساسها الكاكاو
، توفي، وافر، كوكي، معجنات، منتجات مخبوزة، محليات طبيعية، علك، كاندي،محليات
 كعك، شرابات، مثلوجات المائية، عناصر جامعة لصناعة االيس كريم، ايس كريم،بودنج
، السكر واألرز والتابيوكا والساجو والبن االصطناعي، البان مثلجة، محليات مثلجة،مثلج
 والخبز والبسكويت والفطائر، وعجينة الد وف الجاهزة للفرن، بيتزا بأنواعها، الدقيق
 معجنات، الخميرة، عسل النحل والعسل األسود وبدائل العسل،والحلويات والحلويات المثلجة
 الملح والخردل، مايونيز، مرق سلطة، منتجات تنكيه وتعطير للطعام،شعيرية مرق الصويا
. الثلج، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة،والخل
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تاريخ ايداع الطلب :

04/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بودرافكا بريهرامبينا اندستريجا دي .دي.

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

كرواتيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

آنتي ستارسيفيكا  11999 ،95كوبريفنيكا ،كرواتيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
675369

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصلصات وصلصات السلطة والبهارات وملح التتبيل والتوابل واإلضافات لتحسين طعم المواد
الغذائية ،ملح ،ملح األعشاب وملح الخضراوات ألغراض الطهي ،الملح والخل.
مع المطالبة باأللوان األزرق ودرجاته واألبيض واالخضر ودرجاته والبيج والبني ودرجاته
والبنفسجي ودرجاته واألسود واالحمر واالصفر ودرجاته والبرتقالي ودرجاته.

04/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

PODRAVKA prehrambena
industrija d.d.
lpc oapN ty
: CROATIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica,
Croatia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172910
Class
30

Trademark

Goods/Services
Sauces, salad dressings, spices, seasoning salt, condiments,
additives for improving the taste of foodstuffs; salt; herb salt
and vegetable salt for cooking purposes; salt, vinegar.
Claiming blue & its' shades, white, green & its' shades, beige,
& brown & its' shades, purple & its' shades, black, red, yellow
its' shades, orange & its' shades.
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Date of

28/06/2020

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: 942460, 11194
Applicant for
NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172933
Class
30

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

28/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

نعمان الجنيدي ومشاركوه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

,315119:ب. ص،  األردن-  عمان- شارع الرميمين
66631

30

521 66161 - 615952 ب.قمصية للملكية الفكريةص
 عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني
الصنف
675399

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحلويات
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية اذا
ظهرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

05/08/2020

اسم طالب التسجيل:

كنج كار فود اندستلاير كو ،.ليمتد.

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

تايوان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

نو ،599 .سيك ، 9 .روزفيلت رود ،تايبيه ،تايوان ،جمهورية
الصين
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
675361

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شاي ،أكياس الشاي ،أوراق الشاي المجهزة (المعالجة) ،الشاي الجينسنغ ،شاي أسود ،شاي
أخضر ،شاي الحليب اساسه الشاي ،شاي باوزونغ (شاي خفيف مؤكسد) ،شاي بوير (شاي
مخمر) ،شاي التنين األسود ،شاي المريمية ،شاي البابونج ،شاي البرقوق ،شاي الشعير،
شاي األرز البني المحمص ،شاي األعشاب لألطعمة ،الزهور أو األوراق لالستخدام كبدائل
الشاي ،شاي األقحوان ،شاي الفواكه ،شاي الحمضيات.

05/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

King Car Food Industrial
Co., Ltd.
lpc oapN ty
: TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei,
Taiwan, R.O.C.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172914
Class
30

Trademark

Goods/Services
;Tea; Tea bags; Processed tea leaves; Ginseng tea; Black tea
Green tea; Tea-based milk tea; Baozhong tea; Pu’er tea; Oolong
tea; Rooibos tea; Chamomile tea; Plum tea; Barley tea; Roasted
brown rice tea; Herb tea for food purposes; Flowers or leaves
for use as tea substitutes; Chrysanthemum tea; Fruit tea; Citrus
tea.
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Date of

09/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Societe Tunisienne de
Chocolaterie et de
Confiserie "SOTUCHOC"
lpc oapN ty
: TUNISIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous,
TUNISIE

Goods/Services
Chocolate and products -based chocolate, confectionery and
biscuit

: تاريخ ايداع الطلب

الشركة التونسية لصناعة الشكوالطة و الحالويات

:اسم طالب التسجيل

تونس
شركة اجنبية

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

6692  طريق الخليدية نعسان-  بن عروس- تونس

 شارع521 66161 - 615952 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
172939
Class
30

09/08/2020

30

الصنف

675393

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 شوكوالتة والحلويات والبسكويت- الشوكوالتة والمنتجات التي اساسها
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Date of

09/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

09/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة قبالن للصناعات الغذائية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66369 ,966:ب. ص، بيادر وادي السير/عمان

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

بيادر وادي السير/ عمان66369 - 966 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Qabalan Food Industries
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Amman/wadi al sir, P.O.Box: 311, 11910

Applicant for
P.O.Box 311 -11910 Amman/wadi al sir
Correspondence
Trademark
172761
Class
30

Goods/Services
Arabic bread, wheat bread, kind of bread,kaak, sweet, cake
,patsry
The registration of this mark does not give owners the right to
use general drawing if used separately from the mark

30

الصنف

675716

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
معجنات,كيك, حلويات,كعك,خبز افرنجي,خبز قمح,خبز عربي
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الرسم العام بمعزل عن
العالمه
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Global Solution For
Trading Services
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al jadrdens str, P.O.Box: 1101,
11910
Applicant for
al fouad intellectual property P.O.Box
Correspondence
1101 -11910 amman/al shmesani
Trademark
172974
Class
30

Goods/Services
honey,treacle,spices,condiments,chocolate,biscuits,rice,sugar,c
offee,corn chips, semolina,halva, ketchup, pastries,tea ,rusks
,macaroni,mayaonnaise,confectionery,coco,salt,freekeh,thyme,
groats

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الحلول العالمية للخدمات التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66369 ,6696:ب. ص، عمان

30

66369 - 6696 ب.الفؤاد للملكيه الفكريه ص
الشميساني/عمان
الصنف
675371

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
شيبس,  قهوة, سكر, ارز, بسكويت, شوكوالته,البهارات, التوابل, العسل االسود, عسل النحل
 حلويات, مايونيز, معكرونه,بقسماط, شاي, معجنات, كاتشاب, حالوة طحينيه, سميد,الذره
ربرغل,  زعتر, فريكه,ملح, كاكاو,
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Date of

08/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Arab Trade for Food
Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Marka - Zarqa Autostrada - Pepsi Bridge,
P.O.Box: 340833, عمان11134
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172769
Class
30

Goods/Services
coffee ,tea, coca and artificial coffee; rice; tapioca and sago;
flour and preparations made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice, aniseed, baking powder, biscuits/ cookies ,bread ,bread
crumbs ,cereal preparations, cereal-based snack food ,chips
(cereal products),chutneys (condiments) , cinnamon (spice)
,cooking salt,corn floure,crushed barley,crushed oats ,curry
(spice) , dressings for salad,ferments for pastes, garden herbs,
preserved (seasonings),ginger(spice),groats for human food,
halvah,ketchup (sauce) , linseed for culinary purposes , flour,
minced garlic ( condiment) , oatmeal,pasta sauce, pepper
,peppers (seasonings), relish (condiment), rusks,saffron,sauces
(condiments) ,yeast .

08/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

العربيه للتجاره والصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، ماركا – اوتستردا الزرقاء – جسر البيبسي
66691  عمان,919199:ب.ص
 الطابق الثاني- شارع مكة612 - عمان66329 - 1111 ب.ص
30

الصنف

675713

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 دقيق ومستحضرات مصنوعة من، تبيوكة وساغو،  أرز،  كاكاو وبن اصطناعي،  شاي،بن
،  قطر السكر،  عسل،  سكر،  مثلجات صالحة لألكل،  وحلويات،  معجنات، خبز، الحبوب
، يانسون،  ثلج،  بهار،) صلصات (توابل،  خل،  خردل،  ملح،  مسحوق خبازة، خميرة
 أطعمة خفيفه قائمة على، مستحضرات الحبوب،فتات الخبز،  خبز، بسكويت، مسحوق خبازة
دقيق الذرة،  ملح، ) قرفة (تابل، ) مقبالت هندية (توابل، )رقائق(منتجات حبوب، الحبوب
 اعشاب، خمائر للعجين،  توابل سلطة، ) كاري (بهار،  شوفان مطحون، شعير مطحون،
 بذر الكتان،  كاتشاب،  حالوة طحينية،  برغل للطعام البشري، )  زنجيبل (تابل، محفوظة
 صلصة،  دقيق شوفان، )  ثوم مفروم (بهار، دقيق للطعام، )لإلستعمال المطبخي (توابل
 قرشلة، )  توابل مصنعة من الفواكه او الخضار (بهار، ) فلفل (توابل،  فلفل، المعكرونة
 بذور، ) أعشاب بحرية (توابل، توابل بودرة،) صلصات( توابل، ) زعفران (توابل، )(بقسماط
صلصات،  كركم،  شاي،نشا للطعام، ) بذور السمسم (توابل،  بهارات،معالجة تستخدم كتوابل
خميرة، طماطم
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Date of

12/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

husien and qusai and
osama al ghazzawi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/khalda, P.O.Box: 420, 11820

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/khalda
Correspondence
Trademark
172951
Class
30

Goods/Services
bread, confectionery, cakes, biscuits

30

الصنف

12/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

حسين و قصي و اسامة الغزاوي

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن
66159 ,159:ب. ص، عمان/خلدا

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

عمان/ خلدا66159 - 159 ب.ص

عنوان التبليغ

675326

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البسكويت, الكعك, الحلويات,الخبز
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Date of

25/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

25/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

معروف للصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66616 ,5199:ب. ص، طربق المطار/عمان

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

 القويسمة مقابل محكمة جنوب عمان51 - 666156 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

marouf for industry food
co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman- airport way, P.O.Box: 2600, 11181

Applicant for
P.O.Box 111621 -26 QWEISMEH INFRONT
Correspondence
IF JANOUB AMMAN COURT
Trademark
172887
Class
30

Goods/Services
Candy, coffee, cocoa, semolina, spices, honey, pasta, ketchup,
tahini, mayonnaise, rice, sugar

30

الصنف

675117

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
سكر،  ارز،  مايونيز، طحينة،  كاتشاب،معكرونة،عسل،بهارات،  سميد، كاكاو،  بن،سكاكر
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/10/2020

اسم طالب التسجيل:

البتراء للصناعات الغذائيه

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب66265 ,535:

عنوان التبليغ

ص.ب  66156 - 339عمان -شارع االنيس  -عمارة رقم 5

رقم العالمة التجارية

675131

من اجل البضائع/الخدمات التالية
رقائق منتجات حبوب

25/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

PETRA FOOD
INDUSTRIES CO.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 292, 11512

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 990 -11821 Amman - Al-Anees
Correspondence
street - Bldg . 2
Trademark
172894
Class
30

Goods/Services
chips cereal products
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/10/2020

اسم طالب التسجيل:

رجائي ومحمد عيسى الملك

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

االردن
تضامن
عمان  ،ص.ب66619 ,162919:

عنوان التبليغ

ص.ب  66619 - 162919الصويفية /شارع صالح اسحيمات

رقم العالمة التجارية

675329

26/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

rajai,mohammad issa almalak for trading
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 815383, 11180

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صلصة البندورة ,الكاكاو ,عسل قصب السكر ,العسل ,ملح الطعام ,البهارات ,الدقيق*,
السكر* ,األرز ,مستحضرات الحبوب ,التوابل ,الخردل ,الخل ,القهوة ,الشاي*

30

Applicant for
P.O.Box 815383 -11180 salah izhemat
Correspondence
Trademark
172953
Class
30

Goods/Services
tomato sauce, cocoa, golden syrup, honey, cooking salt, spices,
flour*, sugar*, rice, cereal preparations, seasonings, mustard,
*vinegar, coffee, tea
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2020

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

فيكيسوتا فود أي ايه دي
بلغاريا
شركة اجنبية
 69تراكياسكا ستريت 3799 ،شومين ،بلغاريا.

عنوان التبليغ

ص.ب  66636 - 366779عمان  -شارع طارق

رقم العالمة التجارية

675316

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كعك األرز ,األطعمة التي أساسها األرز

الصنف

28/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Ficosota Food EAD
lpc oapN ty
: BULGARIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 10 Trakiyska Str., 9700 Shumen, Bulgaria

30

Applicant for
P.O.Box 911773 -11191 amman - tariq
Correspondence
Trademark
172941
Class
30

Goods/Services
rice cakes, rice-based snack food
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تاريخ ايداع الطلب :

18/11/2020

اسم طالب التسجيل:

كولمار لتجارة الشوكالته والتمور

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

االردن
مساهمة خاصة
عمان -خلدا  ،ص.ب315 ,121:

عنوان التبليغ

عمان -خلدا  ،ص.ب315 ,121:

رقم العالمة التجارية

675777

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوال ،القهوة،الحلويات ،الشاي

اعالن الجريدة الرسمية

18/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

colmar for chocolate and
dates
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Khalda- Street, P.O.Box: 454, 962

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 454 -962 khalda street
Correspondence
Trademark
172777
Class
30

Goods/Services
chocolate ,coffe,sweets,tea

179

Date of

18/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

18/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اسماعيل حسن عبدالجليل غيث

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
6669 ,669619:ب. ص،  شارع هرم بن حيان/ عمان

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

 شارع هرم بن حيان/  عمان6669 - 669619 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Ismael Hasan Abdaljalil
Ghaith
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/ haram bin haian street, P.O.Box:
110180, 1110
Applicant for
P.O.Box 110180 -1110 amman/ haram bin
Correspondence
haian street
Trademark
172733
Class
30

Goods/Services
coffee-based beverages
The registration of this mark does not give owners the
exclusive right to use the word (kito) separately from the mark

30

الصنف

675799

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المشروبات التي أساسها القهوة
) بمعزل عنkito( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2020

اسم طالب التسجيل:

الم باء لالستثمارات الدوليه

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب66329 ,66329:

عنوان التبليغ

ص.ب  66329 - 66329عمان

رقم العالمة التجارية

675719

اعالن الجريدة الرسمية

29/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

LB INTERNATIONAL
INVESTMENT
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 11953, 11953

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشاي ,األرز ,كتشاب صلصة  ,المعكرونة ,مشروبات شوكوالتة مع حليب ,الكاكاو ,القهوة,
التوابل ,الدقيق ,البهارات ,السكر ,شعيرية نودلز

30

Applicant for
P.O.Box 11953 -11953 Amman
Correspondence
Trademark
172760
Class
30

Goods/Services
tea, rice, ketchup sauce , pasta, chocolate beverages with milk,
cocoa, coffee, condiments, flour, spices, sugar, vermicelli
noodles
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2020

اسم طالب التسجيل:

المهره لصناعة المواد الغذائيه

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

االردن
ذ.م.م
الزرقاء الهاشميه  ،ص.ب66616 ,9919:

عنوان التبليغ

الزرقاء الهاشميه  ،ص.ب66616 ,9919:

رقم العالمة التجارية

679969

29/11/2020
Almahara Food Industries

الصنف

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa -jordan, P.O.Box: 3380, 11181

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة  ,المعكرونة  ,الكعك المحلى  ,مشروبات القهوة مع الحليب  ,ملح لحفظ المواد الغذائية
 ,نكهات القهوة ,البسكويت  ,علكة*  ,دبس للطعام  ,الحلويات  ,ص لصة البندورة  ,المايونيز ,
الشاي*  ,كتشاب صلصة ,المخلالت  ,حالوة طحينية  ,البهارات  ,مشروبات الكاكاو مع
الحليب  ,التوابل ,

Applicant for
P.O.Box 3380 -11181 zarqa -jordan
Correspondence
Trademark
173013
Class
30

Goods/Services
coffee , pasta , cookies , coffee beverages with milk , salt for
preserving foodstuffs ,coffee flavourings , biscuits , chewing
gum* , molasses for food , confectionery ,tomato sauce ,
mayonnaise , tea* , ketchup sauce , marinades , halvah , spices ,
cocoa beverages with milk , seasonings ,
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2020

اسم طالب التسجيل:

البوليفية للصناعات الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
منطقة الموقر التنموية  ،ص.ب6679 ,19:

عنوان التبليغ

ص.ب  19 - 6679عمان/الصويفيه/ش الوكاالت

رقم العالمة التجارية

675711

من اجل البضائع/الخدمات التالية
القهوة

29/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Bolivian food Industries
Co.LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address al moaker industrial city,al moaker,
P.O.Box: 40, 1173

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 1173 -40 amman/swifiya
Correspondence
Trademark
172766
Class
30

Goods/Services
coffee
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2020

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

الطيبات لتصنيع المواد الغذائية
االردن
ذ.م.م
مدينة الموقر الصناعية  ،ص.ب66619 ,1999723:

عنوان التبليغ

ص.ب  66619 - 1999723مدينة الموقر الصناعية

رقم العالمة التجارية

675321

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب

الصنف

29/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
attayebat food industry co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AL MOQER, P.O.Box: 6300759, 11163

30

Applicant for
P.O.Box 6300759 -11163 AL MOQER
Correspondence
Trademark
172956
Class
30

Goods/Services
cereal-based snack food
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Date of

26/01/2021

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Bosphorus Company
for Turkish Sweets
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Khalda, P.O.Box: 11821, 11192

Applicant for
P.O.Box 11821 -11192 Amman - Khalda
Correspondence
Trademark
172756
Class
30

Goods/Services
honey, garden herbs, preserved seasonings

30

الصنف

26/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

البوسفور للحلويات التركيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66635 ,66156:ب. ص، عمان

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

 عمان66635 - 66156 ب.ص

عنوان التبليغ

675721

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
) المحفوظة (توابل ومنكهات، أعشاب الحدائق,العسل
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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
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Mr.Tarek Kudis Alattar
lpc oapN ty
: SYRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address syria-Demascus -Alhalaboni Near
Alhalaboni Mosqua

سوريا -دمشق -الحلبوني -قرب مسجد الحلبوني

ص.ب  66161 - 615952المدينة/الشارع  521شارع
الملك عبدهللا الثاني عمان -االردن
الصنف
675711

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

31

Applicant for
P.O.Box 142025 -11814 city/street 258
Correspondence
King Abdallah II street Amman- Jordan
Trademark
172746
Class
31

Goods/Services
;]Flowers, natural; Garden herbs, fresh; oats;Grains [cereals
Grains [seeds] ; Flower bulbus; Bran; chicory roots

186

تاريخ ايداع الطلب :

04/02/2021

اسم طالب التسجيل:

الصناعات العلفيه المتطوره

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:

Advanced Feed Industrial
Ltd Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 921610, 11192

عمان  ،ص.ب66635 ,356169:

ص.ب  66635 - 356169جبل الحسين -شارع عورتا -
عمارة  -61عمان
الصنف
675321

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طعام للحيوانات األليفة

04/02/2021

Date of

31

Applicant for
P.O.Box 921610 -11192 Jabal Al HusseinCorrespondence
Awerta St- Building 16- Amman
Trademark
172958
Class
31

Goods/Services
pet food
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تاريخ ايداع الطلب :

03/05/2020

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

مونستر اينيرجي كومباني
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 6مونستر واي ،كورونا ،كاليفورنيا  ،35173الواليات المتحدة
االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
675123

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ال مشروبات غير الكحولية وبما في ذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ،األشربة
والمركزات والمساحيق ومستحضرات قابلة للتخفيف لصنع المشروبات ،مستحضرات غير
كحولية لصنع المشروبات وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ،البيرة.

03/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Monster Energy Company
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 Monster Way, Corona, California 92879,
USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172859
Class
32

Trademark

Goods/Services
Non-alcoholic beverages, including carbonated drinks and
energy drinks; syrups, concentrates, powders and Dilutable
preparations for making beverages; Non-alcoholic preparations
for making beverages, including carbonated drinks and energy
drinks; beer.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/05/2020

اسم طالب التسجيل:

يايال أغرو جيدا ساناي في ناكليات أنونيم سيركيتي

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ساراي ماه فاتح سلطان محمد بي.إل.في رقم 957 :ساراي
كاهرامانكازان أنقرة ،تركيا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
675112

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة ومستحضرات لصنع المياه المعدنية ومياه الينابيع والمياه الجوفية والمياه الغازية
وعصائر الفاكهة والخضروات ومركزات ومستخلصات الفواكه والخضروات لصنع
المشروبات والمشروبات الغازية غير الكحولية ومشروبات الطاقة ،مشروبات رياضية غنية
بالبروتين.
مع المطالبة بااللوان االحمر والنيلي واالخضر.

13/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172845
Class
32

Trademark

Goods/Services
Beers, preparations for making mineral water, spring water,
table water, soda water, fruit and vegetable juices, fruit and
vegetable concentrates and extracts for making beverages, nonalcoholic soft drinks, energy drinks; protein-enriched sports
beverages.
Claiming red, navy and green colors.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة صاغليكلي للمواد الغذائية الصحية والصناعة والتجارة المساهمة

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

تركيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

سيالليي ماه .باجالرباسي كاد .نو 22 :بويوكسيكميسي -
اسطنبول /تركيا
قمصية للملكية الفكريةص.ب 521 66161 - 615952
شارع الملك عبدهللا الثاني ،عمان
الصنف
675397

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مياه غازية ،مشروبات غير كحولية ،عصير تفاح غير كحولي ،عصائر فواكة ،مشروبات
تواترية ،ليموناضة ،مستحضرات لتحضير المياة المعدنية ،مشروبات غير كحولية ،شربات
(مشروبات) ،ماء الصودا ،عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات ،عصير طماطم ،عصير
خضروات ،مياه الشرب الصحية ،مشروب طاقة.

32

10/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

SAGLIKLI GIDA
URUNLERI SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
lpc oapN ty
: TURKEY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address CELALIYE MAH. BAGLARBASI CAD.
NO:55 BUYUKCEKMECE - ISTANBUL /
TURKEY

Applicant for
 NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025Correspondence
11814 258 King Abdullah II Street, Amman
Trademark
172937
Class
32

Goods/Services
Aerated water, Beverages (Non-alcoholic-), Cider. non-alcoholic,
Fruit juices, Isotonic beverages, Lemonades, Mineral water
(Preparations for making-), Non-alcoholic beverages, Sherbets
beverages, Soda water, Syrups for beverages, Tomato juice
(Beverage), Vegetable juices( beverages), Waters (table-),
energy drinks.
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Health Net International
sal
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Mar Elias Street, New Center Building,
10th Floor, Beirut, Lebanon
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172823
Class
32

Goods/Services
Aerated water; Aerated water (Preparations for making—);
Almonds (Milk of —) [beverage]; Aloe vera drinks, nonalcpholic; Aperitifs, non-alcoholic; Beer; Beer wort; Beverages
(Non-alcoholic—); Beverages (Preparations for making—);
Beverages (Whey—); Cider, non-alcoholic; Cocktails, nonalcoholic; Effervescing beverages (Pastilles for—); Effervescing
beverages (Powders for—); Essences for making beverages;
Fruit extracts (Non-alcoholic—); Fruit juice beverages (Nonalcoholic—); Fruit juices; Fruit nectars, non-alcoholic; Ginger
ale; Ginger beer; Grape must, unfermented; Honey-based
beverages (Non-alcoholic-); Hops (Extracts of—) for making
beer; Isotonic beverages; Juice (Fruit—); Kvass [non-alcoholic
beverage]; Lemonades; Liqueurs (Preparations for making-);
Lithia water; Malt beer; Malt wort; Milk of almonds [beverage];
Milk (Peanut—)[non-alcoholic beverage]; Mineral water
[beverages]; Mineral water (Preparations for making—); Must;
Nectars (Fruit—), non-alcoholic; Non-alcoholic beverages; Nonalcoholic fruit extracts; Non-alcoholic fruit juice beverages;
Non-alcoholic honey-based beverages; Orgeat; Pastilles for
effervescing beverages; Peanut milk [non-alcoholic beverage];
Powders for effervescing beverages; Sarsaparilla [non-alcoholic
beverage]; Seltzer water; Sherbets [beverages]; Soda water;
Sorbets [beverages]; Syrups for beverages; Syrups for
lemonade; Table waters; Tomato juice [beverage]; Vegetable
juices [beverages]; Water (Lithia-); Water (Seltzer-); Waters
[beverages]; Waters [table-]; Whey beverages.

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ل.م.شركة هيلث نت إنترناشونال ش

:اسم طالب التسجيل

لبنان
شركة اجنبية

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

، بيروت، الطابق العاشر، بناية نيو سنتر،شارع مار الياس
لبنان
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
 عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن,
32
الصنف
675159

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مشروبات األلو،] حليب اللوز [مشروب، مستحضرات لتحضير المياه الغازية،مياه غازية
 مشروبا غير، ماء الشعير، بيرة، مشروبات فاتحة للشهية غير كحولية،فيرا غير الكحولي
، عصير تفاح غير كحولي، مشروبات مصل اللبن، مستحضرات لتحضير المشروبات،كحو لية
، مساحيق للمشروبات الفوارة، أقراص محالة للمشروبات الفوارة،كوكتيالت غير كحولية
 مشروبات عصير فواكه غير، خالصات فواكه غير كحولية،خالصات لتحضير المشروبات
 عصير عنب، بيرة زنجبيل، جعة زنجبيل، شراب فواكه غير كحولي، عصائر فواكه،كحولية
، خالصات حشيشة الدينار لتحضير البيرة، مشروبات كحولية اساسها العسل،غير مخمر
، مشروب غير كحولي محضر من حبوب الجاودار، عصير فواكه،مشروبات تواترية
 بيرة شعير منبت، ماء الليثيا، مستحضرات لتحضير مشروب الليكيور الكحولي،ليموناضة
 حليب الفول السوداني [مشروب غير،] حليب اللوز [مشروب،) ماء شعير منبت (ملت،)(ملت
 رحائق، عصير عنب، مستحضرات لتحضير المياه الغازية،] مياه معدنية [مشروبات،]كحولي
 مشروبات عصير، خالصات فواكه غير كحولية، مشروبات غير كحولية،فواكه غير كحولي
 أقراص محالة، شراب اللوز، مشروبات غير كحولية أساسها العسل،فواكه غير كحول ية
 مساحيق للمشروبات،] حليب الفول السوداني [مشروب غير كحولي،للمشروبات الفوارة
 ماء،] شربات [مشروبات، ماء معدني فوار،] شراب الفشاغ [مشروب غير كحولي،الفوارة
 عصير فاكهة مركز لعمل، عصير فاكهة مركز لع مل المشروبات،] شربات [مشروبات،الصودا
 عصير خضراوات،] عصير طماطم [مشروبات،) مياه الشرب الصحية (ماء الينابيع،الليمونادا
 مياه الشرب الصحية (ماء،] مياه [مشروبات، مياه طبيعية فوارة، ماء الليثيا،][مشروبات
. مشروبات مصل اللبن،)الينابيع
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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
172856
Class
32

Goods/Services
Aerated water; Preparations for making Aerated water; Aperitifs,
non-alcoholic; Beer; Beer wort; Beverages [non-alcoholic];
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 [non-alcoholic];
Ginger ale; Ginger beer; Grape must [unfermented]; Honeybased 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
56129  جده66992 السعودية ص ب
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
32
الصنف
675121

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،مشروبات الطاقة،]مشروبات [غير كحولية،الفاكهة المركز
مستخلصات،مشروبات الفاكهة،مستخلصات من حشيشة الدينار لصنع البيرة،المشروبات
نكتار الفاكهة،عصائر الفاكهة،] مشروبات عصير الفاكهة [غير كحولية،]الفاكهة [غير كحولية
المشروبات،]عصير عنب أن يكون [غير مختمر،جعة زنجبيل،شراب الزنجبيل،][غير كحولي
كفاس [مشروبات غير،مشروبات متساوية التوتر،]التي 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 السوداني [مشروب بارد،الفوارة
الفشاع،مستحضرات لصنع المياه المعدنية،مستحضرات لصنع الخمور،صنع المشروبات
شربات،المشروبات الغازية،ماء الصودا،]الشربات [المشروبات،ماء مكربن،][مش روب 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 :

01/09/2020

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

ريد بول جي ام بي اتش
النمسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ايه ام برونن  2999 ،6فوسشل ايه ام سي ،النمسا

01/09/2020

eaaN tpac lppA:
Red Bull GmbH
lpc oapN ty
: AUSTRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See,
Austria

SMAS Intellectual Property P.O.Box
سماس للملكية الفكريةص.ب  66636 - 369219بناية رقم
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 ، 1بجانب 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
172928
Class
32
32
الصنف
675351

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البيرة (شراب الشعير)؛ المياه المعدنية؛ المياه الغازية؛ المشروبات غير الكحولية ،مشروبات
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ،شراب لعمل المشروبات؛ مستحضرات غير كحولية
لعمل المشروبات؛ مشروبات الطاقة.

Date of

Applicant for
Correspondence

Trademark

Goods/Services
;Beers; mineral waters; aerated waters; non-alcoholic beverages
;fruit beverages and fruit juices; syrups for making beverages
non-alcoholic preparations for making beverages; energy
drinks.
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تاريخ ايداع الطلب :

03/09/2020

اسم طالب التسجيل:

فرانسيس بوسوتيل آند سونز ليمتد

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

مالطا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

بوسوتيل بيلدنغز ،ست .فينيرا سكوير ،سانتا فينيرا ،مالطا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
675359

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه المعدنية والمياه الغازية ،مياه غازية (ماء الصودا) ،مشروبات الفاكهة وعصائر
الفاكهة ،عصائر الخضار ،شراب اللوز ،مركزات ،مركزات لصنع المشروبات ،مركزات لصنع
عصير الليمون ،الخالصات لتحضير المشروبات ،المشروبات المنكهة والمشروبات الغازية
الفورية ،وغيرها من المستحضرات على شكل سائل أو مسحوق لصنع مشروبات الفاكهة
والخضروات والكوال غير الكحولية ،مشروبات مصل اللبن ،عصائر الفواكه المركزة.
مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض.
اان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ( )Mixإذا وردت
بمعزل عن العالمة.

03/09/2020
Francis Busuttil & Sons
Limited

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: MALTA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Busuttil Buildings, St. Venera Square,
Santa Venera, Malta
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172923
Class
32

Goods/Services
Mineral and aerated waters; soda water; fruit drinks and fruit
juices; vegetable juices; orgeat; syrups; syrups for making
beverages; syrups for making lemonade; essences for making
beverages; instant flavoured drinks and soft drinks; and other
preparations in liquid or powder form for making non-alcoholic
;fruit, vegetable and cola beverages; whey beverages
smoothies.
Claiming orange and white colors.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Mix) if used separately from the
Mark.
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Date of

17/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

17/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

معتز احمد علي اليماني

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
66631 ,5:ب. ص، المدينة الصناعيه/شفا بدران

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

المدينة الصناعيه/ شفا بدران66631 - 5 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Mutaz Ahmad Ali
Alyamani
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Shafa Badran /Industrial City, P.O.Box: 2,
11196
Applicant for
P.O.Box 2 -11196 Shafa Badran /Industrial
Correspondence
City
Trademark
172869
Class
32
32

Goods/Services
Energy drink, carbonated drink , beer water, fruit Juice
beverages none alcoholic, fruit juces, syrubs for beverages,
water (table)
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (red, blue)if used separately from the mark

الصنف

675113

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
عصائر, مشروبات عصير فواكه غير كحولي, ماء الشعير, مشروب غازي,مشروب طاقة
 مياه للموائد, اشربه لتحضير المشروبات,فواكه
)red, blue( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
بمعزل عن العالمه

195

تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اتحاد الخليج لألغذية

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

المدينة الثالثة ،شارع رقم  596ص.ب  912رمز بريدي،
الرياض ،66919 ،المملكة العربية السعودية ، ،ص.ب,912:
66919
ص.ب  66636 - 366779عمان  -شارع طارق
675323

28/10/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لمشروبات غير الكحولية  ,مشروبات عصير الفاكهة غير الكحولية  ,عصائر فواكه  ,مركزات
المشروبات  ,بيرة الشعير  ,مياه معدنية مشروبات  ,مياه غازية ,

32

Gulf Union Foods
Company
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address
3rd Industrial Area, Street No. 201, P. O.
Box 365, Riyadh 11383 – Saudi Arabia,
P.O.Box: 365, 11383
Applicant for
P.O.Box 911773 -11191 amman - tariq
Correspondence
Trademark
172959
Class
32

Goods/Services
non-alcoholic beverages , non-alcoholic fruit juice beverages ,
fruit juices , syrups for beverages , malt beer , mineral water
beverages , aerated water ,
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تاريخ ايداع الطلب :

04/02/2021

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

خليل حداد واوالده
االردن
مساهمة عامة
الفحيص  ،ص.ب63625 ,911:

عنوان التبليغ

ص.ب  63625 - 911الفحيص

رقم العالمة التجارية

679915

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بيرة الشعير  ,المشروبات غير الكحولية  ,مشروبات الطاقة

اعالن الجريدة الرسمية

04/02/2021

Date of

eaaN tpac lppA:
Khalil Haddad & Sons Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Fuheis P.O.Box: 388, 19152

الصنف

32

Applicant for
 P.O.Box 388 -19152 FuheisCorrespondence
Trademark
173042
Class
32

Goods/Services
drinks energy , beverages alcoholic-non , beer malt
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Date of

26/08/2020

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،31693  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان169
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم66636 - 369219 ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 1
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172804
Class
33
33
الصنف
675191

Applicant for
Correspondence

Trademark

26/08/2020

Goods/Services
Alcoholic beverages, except beer; alcoholic cocktail mixes;
alcoholic essences; alcoholic extracts; distilled beverages or
spirits; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based;
prepared alcoholic cocktail; wine.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستخلصات، خالصات الكحول، خليط الكوكتيل الكحولي،المشروبات الكحولية ما عدا البيرة
 المشروبات الكحولية المخلوطة مسبقا ما عدا التي، المشروبات المقطرة أو الروحية،الكحول
. النبيذ، الكوكتيل الكحولي المعد مسبقا،أساسها البيرة
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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.: 34493
Claim Date: 14/11/2019
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words "TROPICAL" and "BREEZE"
whenever appearing differently or separately from the mark.

: 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، نيوشاتيل5999 ،9 كواي جونرينود

66611 - 119229 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
172971
Class
34

10/12/2019

34

الصنف

675376

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر والسيجار القصير والتبغ الخاص
للف السجائر الخاص بك وتبغ الغليون والتبغ القابل للمضغ والسعوط والسجائر المصنوعة
من مزيج من التبغ والنكهات؛ مسحوق التبغ الرطب؛ بدائل التبغ (ألغراض غ ير 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
91139 :رقم االدعاء
5963/66/61 :تاريخ االدعاء
"  " وTROPICAL " اان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمات
. " عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمةBREEZE
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تاريخ ايداع الطلب :

10/03/2020

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

كيه تي آند جي كوربوريشن
كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،76بيوتكوت-جيل ،دايديوك-جو ،دايجون ،جمهورية كوريا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان
االردن
34
الصنف
675153

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التبغ ،السجائر ،السيجار ،السعوط ،أوراق السجائر ،غاليين التبغ ليست من المعادن النفيسة،
فالتر(مرشحات) السجائر ،علب السجائر ليست من المعادن النفيسة ،أكياس تبغ ،والعات
السجائر ليست من معادن نفيسة ،أعواد الثقاب ،منظفات غاليين التبغ ،منافض السجائر
ليست من المعادن النفيسة ،قطاعات سيجار.

10/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
KT&G Corporation
lpc oapN ty
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172829
Class
34

Trademark

Goods/Services
Tobacco; Cigarettes; Cigars; Snuff; Cigarette papers; Tobacco
pipes, not of precious metal; Cigarette filters; Cigarette cases,
not of precious metal; Tobacco pouches; Cigarette lighters, not
of precious metal; Matches; Tobacco pipe cleaners; Ashtrays
for smokers, not of precious metal; Cigar cutters.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

عبدهللا فيصل محمد مراد

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

المدينة/الشارع
69661

eaaN tpac lppA:

Abdallah Faisal
Mohammad Murad
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street zarqa/hai masoum, P.O.Box:
11061, 13118

الزرقاء /حي معصوم  ،ص.ب,66916:

ص.ب  69661 - 66916المدينة/الشارع
معصوم
الصنف
675316

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعسل

06/08/2020

Date of

الزرقاء /حي
34

Applicant for
P.O.Box 11061 -13118 city/street
Correspondence
zarqa/hai masoum
Trademark
172961
Class
34

Goods/Services
molasess
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Date of

12/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Shenzhen Eigate
Technology Co., Ltd

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شنينزيه ايجات تكنولوجي كو ال تي دي

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road,
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province China.

شارع،طريق جينان، 61  رقم،9  بناية بي،  أف1- 6فلور
 جانجدونج، مدينه شان زيهان، باون ديستريكت،شاجينك
 الصين، بروفينيس

Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor
Trademark
172798
Class
34

66676 - 766612 ب.عدنان احمد للملكية الفكريةص
الدستور
الصنف
675731

Goods/Services
snuff boxes, herbs for smoking*, cigar cases, firestones,
flavourings, other than essential oils, for tobacco, oral
vaporizers for smokers, cigars, oral vaporizers for smokers,
tobacco, cigar holders, pipe cleaners for tobacco pipes,
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical
purposes, liquid solutions for use in electronic cigarettes,
books of cigarette papers, flavourings, other than essential oils,
for use in electronic cigarettes, flavorings, other than essential
oils, for use in electronic cigarettes, electronic cigarettes, tips of
yellow amber for cigar and cigarette holders, matches, cigarette
holders, liquid solutions for use in electronic cigarettes, gas
containers for cigar lighters, pocket machines for rolling
cigarettes, cigarette filters, liquid solutions for use in electronic
cigarettes, flavourings, other than essential oils, for tobacco,
gas containers for cigar lighters, tobacco jars, ashtrays for
smokers

34

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عدا عن الزيوت، النكهات, حجارة الصوان, علب سيجار,* أعشاب التدخين,علب السعوط
, التبغ, مبخرات الفم للمدخنين, السيجار, مبخرات الفم للمدخنين, من اجل التبغ،العطرية
 لغير، السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ, أدوات تنظيف غاليين التبغ,حماالت السيجار
, دفاتر أوراق السجائر, المحاليل السائلة المستخدمة في السجائر األلكترونية,الغايات الطبية
 عدا عن، النكهات, لالستخدام في السجائر األلكترونية، عدا عن الزيوت العطرية،النكهات
 أطراف من, السجائر اإللكترونية, . لالستخدام في السجائر األلكترونية،الزيوت العطرية
 المحاليل السائلة, مباسم السجائر, أعواد الثقاب,الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر
, آالت الجيب للف السجائر, علب الغاز لوالعات السيجار,المستخدمة في السجائر األلكترونية
 عدا عن، النكهات, المحاليل السائلة المستخدمة في السجائر األلكترونية,فالتر السجائر
 منافض السجائر, أوعية التبغ, علب الغاز لوالعات السيجار, من اجل التبغ،الزيوت العطرية
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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

 1632بارفيلد رود إن إي ،أتالنتا ،جي ايه  99951الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
675119

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير خدمات التعقب والمعلومات المتعلقة بتتبع الممتلكات أثناء العبور وبالتحديد المركبات
والمقطورات والسائقين والشحن وحاويات التسليم لغايات إدارة األعمال ،خدمات التخليص
الجمركي وبالتحديد تقديم خدمات األعمال لمساعدة العمالء بالجمارك والوكاالت والسلطات
(الهيئات) الحكومية األخرى في مسائل التخليص الجمركي المتعلقة بالحركة التجارية بحيث
يمكن للبضائع أن تنتقل بسالسة إلى وجهتها النهائي ة ،إدارة لوجستيات (حركة الشحن
والبضائع) الشحن للبضائع ،خدمات إدارة األعمال وبالتحديد الخدمات اللوجستية (حركة
الشحن والبضائع) لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية (حركة الشحن والبضائع) العكسية.

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
172860
Class
35

Trademark

Goods/Services
Providing tracking services and information concerning
tracking of assets in transit, namely, vehicles, trailers, drivers,
cargo, and delivery containers for business management
purposes; customs clearance services, namely, provide
business services to assist customers with customs and other
government agencies and authorities on matters of customs
clearance related to trade movement so that cargo can move
smoothly to its final destination; freight logistics management
for goods; business management services, namely, supply
chain logistics and reverse logistics services.
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Date of

01/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
HUB71 Ltd.
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22nd Floor, Al Sila Tower, Abu Dhabi
Global Market Square, Al Maryah Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
172950
Class
35

Goods/Services
Advertising; business management; business administration;
office functions; assisting in the working or management of
commercial business; assisting in the management of the
business affairs or commercial function for others; business
management assistance; professional business consultancy;
business information; business inquiries; business
management and organization consultancy; business
organization consultancy; business research; commercial
information and advice for consumers; commercial or retail
management assistance; administration of the business affairs
of retail stores; Management of a retail enterprise for others;
marketing research, marketing studies; sales promotion for
others; sponsorship search; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; publicity; publicity agencies; rental of advertising
space;, layout services for advertising purposes; outdoor
advertising; public relations; publicity columns preparation;
publicity material rental; shop window dressing.

01/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

ليمتد71 هب
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 جزيرة، مربعة سوق أبوظبي العالمي، برج السلع، 55 الطابق
 اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي،الماريا
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
35
الصنف
675329

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المساعدة، تفعيل النشاط المكتبي، توجيه األعمال، إدارة األعمال،خدمات الدعاية واإلعالن
 المساعدة في إدارة شؤون األعمال أو الوظائف،في تشغيل أو إدارة األعمال التجارية
 المعلومات، استشارات األعمال المهنية، المساعدة في إدارة األعمال،التجارية لآلخرين
، استشارات في إدارة وتنظيم األعمال، التحريات عن األعمال،واألخبار عن األعمال
، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين، أبحاث األعمال،استشارات إدارة األعمال
 إدارة الشؤون التجارية لمحالت البيع،المساعدة في اإلدارة التجارية أو إدارة البيع بالتجزئة
 ترويج، أبحاث التسويق ودراسات التسويق، إدارة مشاريع البيع بالتجزئة لآلخرين،بالتجزئة
 وذلك، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، بحث الكفاالت،المبيعات لآلخرين
 تنظيم المعارض لغايات تجارية أو،لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة
 وكاالت، الدعاية واإلعالن، تنظيم المعارض التج ارية لغايات تجارية أو إعالنية،إعالنية
، خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية،الدعاية واإلعالن
 تأجير مواد، إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن، العالقات العامة،الدعاية واإلعالن الخارجي
. تزيين واجهات ال محالت التجارية،الدعاية واإلعالن
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تاريخ ايداع الطلب :

02/03/2020

اسم طالب التسجيل:

اشرف احمدعبد الهادي ابو ديه

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن  ،ص.ب66635 ,356699:

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
675731

من اجل البضائع/الخدمات التالية
محالت بيع التجزئة المتعلقة ببيع االحذية و المالبس و االكسسوارات ،محالت بيع الجملة
المتعلقة ببيع االحذية و المالبس و االكسسوارات ،عرض المنتجات ،الدعاية واإلعالن ،اظهار
واشهار السلع ،نشر مواد الدعاية واإلعالن ،الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على شبكة
حاسوب ،الدعاية ،البيع عن طريق االنترنت
مع المطالبة باأللوان السكني والبنفسجي الداكن واالصفر الداكن واالخضر واالزرق واالسود
واالبيض.

02/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Ashraf Ahmad Abdulhadi
Abu Deyeh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172794
Class
35

Trademark

Goods/Services
;Retail outlets for the sale of shoes, clothes and accessories
;Wholesale shops for the sale of shoes, clothes and accessories
;View product ; Advertising; Demonstration of goods
Dissemination of advertising matter; On-line advertising on a
computer network; Publicity; Selling online
Claiming residential colors, gray, dark violet, dark yellow,
green, blue black and white colors.
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Russell Bedford
International
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3rd Floor, Paternoster House, 65 St Paul's
Churchyard, London EC4M 8AB, United
Kingdom
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172851
Class
35

Goods/Services
Accountancy; accounting; auditing; book-keeping; business
accounting advisory services; business auditing; computerised
accounting; computerised financial statement auditing;
computerised book-keeping; consultancy relating to financial
statement auditing; cost accounting; management accounting
services, namely the provision of financial data and advice to a
company for use in the organization and development of its
business; preparation of accounts; accountancy advice on
compliance with tax legislation; tax assessment preparation;
accounting consultancy relating to taxation; accounting
services relating to tax planning; tax return preparation;
business appraisals; analyses and appraisals of enterprises;
expert evaluations and reports relating to business matters;
acquisition and merger consultation; business administration
consultancy; business management; business consultancy;
business management and consulting services; business
process management and consulting; business management
consulting; human resources consultancy; risk management
consultancy; strategic business consultancy; advice relating to
business management; business advice; business advisory
services; compilation and analysis of data and information
relating to business management; inventory management
services; economic forecasting; conducting of business
feasibility studies; market studies; market research studies;
business consultancy services relating to insolvency; company
management; recruitment and provision of nominee company
directors.

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

رسل بيدفورد انترناشيونال

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

 اس تي بولز12 ، باتيرنوستير هاوس، آر دي فلور9
 المملكة المتحدة، ايه بي1  ام1  لندن اي سي،تشيرشيارد
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
675126

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات استشارات المحاسبة، مسك الدفاتر، تدقيق الحسابات، المحاسبة،الخدمات المحاسبية
 مسك الدفاتر، تدقيق القوائم المالية المحوسبة، المحاسبة المحوسبة، تدقيق األعمال،التجارية
 خدمات المحاسبة، محاسبة التكاليف، االستشارات المتعلقة بت دقيق البيانات المالية،المحوسب
اإلدارية وبالتحديد توفير البيانات المالية والمشورة لشركة الستخدامها في تنظيم وتطوير
 إعداد، المشورة المحاسبية بشأن االمتثال للتشريعات الضريبية، إعداد الحسابات،أعمالها
 خدمات المحاسبة المتعلقة، االستشارات المحاس بية المتعلقة بالضرائب،التقييم الضريبي
، تحليالت وتقييمات الشركات، تقييمات األعمال، إعداد اإلقرار الضريبي،بالتخطيط الضريبي
، خدمات المشورة لالستحواذ واالندماج،تقييمات وتقارير الخبراء المتعلقة باألمور التجارية
 إدارة األعمال والخدمات، اس تشارات األعمال، ادارة اعمال،استشارات إدارة األعمال
 استشارات، استشارات إدارة األعمال، إدارة واستشارات عمليات األعمال،االستشارية
 المشورة، استشارات األعمال االستراتيجية، استشارات إدارة المخاطر،الموارد البشرية
 تجميع، الخدمات االستشارية لألعمال التجارية، االستشارات التجارية،المتعلقة بإدارة األعمال
 التنبؤ، خدمات إدارة المخزون،وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة األعمال
، دراسات أبحاث السوق، دراسات السوق، إجراء دراسات الجدوى التجارية،االقتصادي
 توظيف وتوفير ترشيحات، إدارة الشركات،خدمات استشارات األعمال المتعلقة باإلعسار
.لمدراء الشركات
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تاريخ ايداع الطلب :

05/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

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:

جرش /حي الجبارات  ،ص.ب66266 ,6995:

جرش /حي الجبارات  ،ص.ب66266 ,6995:
675117

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المواد الغذائية

05/07/2020

Date of

الصنف

Company For Trade and
General Supplies
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jarash/hai al jbarat, P.O.Box: 1002, 11511

Applicant for
Jarash/hai al jbarat, P.O.Box: 1002, 11511
Correspondence
Trademark
172867
Class
35
35

Goods/Services
FOOD TRADE

207

Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Bayer Aktiengesellschaft
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173001
Class
35

Goods/Services
Advertising, marketing and promotional consultancy, advisory
and assistance services; business administration; business
management; business advice; business consulting; business
assistance, management and administrative services; business
analysis, research and information services; Advertising and
promotion services and related consulting; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services;
sales promotions for others; retail and wholesale store services
in relation to medical preparations, veterinary preparations,
pharmaceutical preparations, pharmaceuticals and natural
remedies, dietary supplements and dietetic preparations, dietary
supplements for humans and animals, dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; retail and wholesale store services in relation to sanitary
preparations and articles, disinfectants and antiseptics,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides,
medicated and sanitizing soaps and detergents, medical
dressings, coverings and applicators, pest control preparations
and articles, plasters, materials for dressings, material for
stopping teeth, dental wax; forestry management services.

06/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

باير اكتينجيسيلشافت
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، ليفركوزن26979 ،اللي-ويلهيلم-كايسر

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
679996

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلشراف على األعمال،خدمات اإلعالن والتسويق واالستشارات الدعائية والنصح والمساعدة
، استشارات األعمال التجارية، نصائح لألعمال التجارية، إدارة األعمال التجارية،التجارية
 خدمات تحليل وبحث، وإدارة واإلشراف على األعمال التجارية،خدمات المساعدة في
 توفير سوق، خدمات اإلعالن والدعاية واالستشارات المرتبطة،ومعلومات األعمال التجارية
 خدمات البيع، ترويج المبيعات لآلخرين،على اإلنترنت للبائعين والمشترين للسلع والخدمات
بالتجزئة والبيع بالجملة المتعلقة بالمستحضرات الطبية والمستحضرات البيطرية
والمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الدوائية والعالجات الطبيعية والمكمالت الغذائية
والمستحضرات التغذوية ومكمالت غذائية لإلنسان والحيوان وغذاء تغذوي ومواد مهيأة
 خدمات البيع بالقطاعي والبيع بالجملة المتعلقة،لالستخدام الطبي أو البيطري وغذاء لألطفال
بمستحضرات وأدوات صحية ومطهرات ومعقمات ومستحضرات للقضاء على الهوام ومبيدات
الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة وصابون ومنظفات معالجة طبيا ومعقمة وضمادات طبية
وأغطية وأدوات ومستحضرات وأدوات مكافحة اآلفات والصقات ومواد للضمادات ومادة
.إليقاف األسنان وشمع أسنان وخدمات إدارة زراعة الغابات
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Date of

13/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
DELI GROUP CO., LTD.
lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Deli Industrial Park, Ninghai County,
Ningbo, Zhejiang, P.R.China
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172793
Class
35

Goods/Services
Demonstration of goods; distribution of samples; rental of
advertising time on communication media; promotion of goods
and services through sponsorship of sports events; commercial
administration of the licensing of the goods and services of
others; providing business information via a web site; importexport agency services; provision of an online marketplace for
buyers and sellers of goods and services; procurement services
for others [purchasing goods and services for other
businesses]; marketing; administrative processing of purchase
orders; search engine optimization for sales promotion;
wholesale or retail services for stationery and office requisites;
wholesale or retail services for hand tools, hand-operated;
wholesale or retail services for hand-held tools, other than
hand-operated; wholesale or retail services for office furniture.

13/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. إل تي دي،.ديلي جروب كو
الصين
شركة اجنبية

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

، تشجيانغ، نينغبو، نينغاي كاونتي،ديلي إندستلاير بارك
جمهورية الصين الشعبية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
675739

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الترويج، تأجير الوقت اإلعالني على وسائط االتصال، توزيع العينات،إظهار وإشهار البضائع
 اإلدارة التجارية لترخيص،للسلع والخدمات من خالل رعاية األحداث (الفعاليات) الرياضية
 خدمات وكالة، توفير معلومات األعمال عبر موقع على اإلنترنت،سلع وخدمات اآلخرين
 خدمات، توفير سوق على اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات،اال ستيراد والتصدير
 المعالجة اإلدارية، تسويق،]الشراء لآلخرين [شراء السلع والخدمات لشركات (أعمال أخرى
 خدمات البيع بالجملة أو التجزئة، تحسين محرك البحث لترويج المبيعات،لطلبات الشراء
 خدمات البيع بالجملة أو التجزئة لألدوات اليدوية التي تعمل،للقرطاسية ومستلزما ت المكاتب
، خدمات البيع بالجملة أو التجزئة لألدوات اليدوية بخالف التي تعمل (تدار) يدويا،(تدار) باليد
.خدمات البيع بالجملة أو التجزئة ألثاث المكاتب
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

16/07/2020

eaaN tpac lppA:

Gloriousa for manage and
prepare parties and flower
arrangements
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box: 10107, 11151/Amman –Husni
subar Street
Applicant for
Correspondence
Trademark

16/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

غلوريوسا الدارة وتجهيز الحفالت وتنسيق االزهار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 شارع حسني صوبر-عمان

66626 - 69697 ب.ص

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

P.O.Box: 10107, 11151/Amman –Husni subar Street شارع حسني صوبر-عمان

66626 - 69697 ب.ص

عنوان التبليغ

172895

Class

35

Goods/Services
Trade and sale of supplies for parties and events, roses,
balloons, gifts, advertising, advertisin and marketing through
social media

35

الصنف

675132

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 البالونات والهدايا والدعاية,خدمات تجارة وبيع مستلزمات الحفالت والمناسبات والورود
واالعالن والتسويق االلكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي
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Date of

11/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Equality Healtcare
solution
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 851066 -11185 Amman/zahran st

Applicant for
P.O.Box 851066 -11185 Amman/zahran st.
Correspondence
Trademark
172768
Class
35
35

Goods/Services
Business mangement
The registration of this trademark should be in light grey and
navy blue colors according to the print filed with the application.

11/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة المساواة للتجهيزات الطبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

 شارع زهران- ا عمان66612 - 126911 ب.ص

 شارع زهران- ا عمان66612 - 126911 ب.ص
الصنف

675711

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ادارة األعمال
العالمة محدده باأللوان الرمادي الفاتح والكحلي كما ه و مودع في هذا الطلب
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Date of

23/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Dimlaj Industrial Group
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :AMMAN/ALHareth AL-Awsi st,
P.O.Box: 7193, 11118
Applicant for
P.O.Box 7193 -11118 city/street
Correspondence
:AMMAN/ALHareth AL-Awsi st
Trademark
172870
Class
35

Goods/Services
advertising, import- export, demostration of goods, TV
commercials, TV advertising, on line advertising on computer
network, distribution of samples, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes and trading
services for household utensils,

35

23/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مجموعة دمالج الصناعية
االردن
م.م.ذ
66661 ,7639:ب. ص، شارع الحارث األوسي/عمان

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

شارع الحارث األوسي/ عمان66661 - 7639 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

675179

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 دعاية واإلعالن عبر, اإلعالنات التجارية, عرض السلع, إستيراد وتصدير,الدعاية واإلعالن
االعالن والدعاية المباشره على,  تنظيم المعارض لغايات التجارية, توزيع العينات,التلفزيون
شبكات الحاسوب وخدمات تجارة األدوات المنزلية
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Date of

26/08/2020

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،31693  واشنطن، سياتل، تيري افنيو ان169
المتحدة األمريكية

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم66636 - 369219 ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 1
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172803
Class
35
35
الصنف
675199

Applicant for
Correspondence

Trademark

26/08/2020

Goods/Services
Advertising; business management; business administration;
office functions; retail services and online retail services in
relation to, alcoholic beverages except beer, alcoholic cocktail
mixes, alcoholic essences, alcoholic extracts, distilled
beverages or spirits, pre-mixed alcoholic beverages other than
beer-based, prepared alcoholic cocktail, wine; customer loyalty
rewards program for shoppers; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات البيع، االعمال المكتبية، االشراف على االعمال، ادارة االعمال،الدعاية واالعالن
بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة على الخط مباشرة فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية ما عدا
البيرة وخليط الكوكتيل الكحولي وخالصات الكحول ومستخلصات الكحول والمشروبات
المقطرة أو الروحية والمشروبات الكحولية المخلوطة مسبقا ما عدا التي أساسها البيرة
 توفير، برامج مكافآت والء العمالء للمتسوقين،والكوكتيل الكحولي المعد مسبقا والنبيذ
.المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بما ذكر أعاله
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Date of

30/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Yalla Technology FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 501913, Dubai, United Arab
Emirates

Goods/Services
advertising; online advertising on a computer network;
commercial administration of the licensing of the goods and
services of others; sales promotion for others; personnel
management consultancy; compilation of information into
computer databases; search engine optimization for sales
promotion; updating and maintenance of data in computer
databases; provision of an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services; providing business information
via a web site.

: تاريخ ايداع الطلب

.م.م.ذ-ياال تكنولوجي منطقة حرة
االمارات العربية المتحدة
مناطق حرة

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

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،296369 .ب.ص

66611 - 116629 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 23  عمارة رقم،  شارع ام عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي

Applicant for
Correspondence

Trademark

The Right Choice IP P.O.Box 841153 11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172806
Class
35

30/08/2020

35

الصنف

675191

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
دعاية وإعالن؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ اإلدارة التجارية لترخيص
السلع والخدم ات الخاصة باآلخرين؛ ترويج المبيعات [لآلخرين]؛ إستشارات إدارة شؤون
الموظفين؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تحسين محرك البحث لترويج
المبيعات؛ تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ توفير سوق عبر اإلنترنت
للمشترين والبائعين للسلع والخدم ات؛ توفير المعلومات واألخبار عن األعمال عبر موقع
.الويب
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Date of

14/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Lals International BVI Inc
lpc oapN ty
: BRITISH VIRGIN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Meadows House, PO Box 116, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
172967
Class
35

Goods/Services
Advertising; business management; business administration;
office functions; marketing; business management of retail
outlets; wholesale, retail store, online retail and mail order retail
services, for the sale of furniture, furnishings, homewares, soft
furnishings and articles for interior decoration; presentation of
goods for sale; procurements of contracts for the purchase and
sale of goods; loyalty, incentive and bonus program services;
administration and management of customer loyalty and
incentive schemes; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; compiling and
maintaining databases.

14/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اللس انترناشيونال بي في آي إنك
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

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

 جزر، تورتوال، رود تاون، 661  ص ب،ميدوس هاوس
العذراء البريطانية
،  دابوق،  شارع الحجاز/  عمان66639 - 399939 ب.ص
57 بناء رقم
35
الصنف
675317

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ التسويق؛
 خدمات البيع بالتجزئة عبر،إدارة أعمال منافذ البيع بالتجزئة؛ تجارة الجملة والتجزئة
 لبيع األثاث والمفروشات واألدوات،اإلنترنت وخدمات البيع بالتجزئة عبر الطلب البريدي
المنزلية والمفروشات القماشية وأشياء الديكور الداخلي؛ عرض البضائع بغرض البيع؛ إبرام
العقود لشراء وبيع السلع؛ خدمات برامج الوالء والحوافز والمكافآت؛ تنظيم وإدارة برامج
والء العمالء وحوافزهم؛ تجميع تشكيل ة من المنتجات لحساب الغير بما يمكن جمهور
المستهلكين من معاينة هذه المنتجات وشرائها بسهولة ويسر؛ تجميع وتنظيم قواعد البيانات
.حاسوبية
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Spartan Modern Industry
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, King Abdullah II street, P.O.Box:
3436, 11181

: تاريخ ايداع الطلب

سبارتن الحديثه للصناعه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66616 , 9191:ب. ص،  شارع الملك عبدهللا الثاني,عمان

Trimark Consulting Company (Trimark)
ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات ( ترايمارك ) ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 وادي، شارع الشريف ناصر بن جميل76 66661 - 7719
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
 عمان، صقرة
172897
Class
35
35
الصنف
675137

Applicant for
Correspondence
Trademark

15/09/2020

Goods/Services
Retail and wholesale trade services in cleaning preparation,
cosmetics, disinfectants, antiseptics

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تجارة التجزئة و الجملة لمستحضرات التنظيف و التجميل و المطهرات و المعقمات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة عالم االمنيات للمواد الغذائيه

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

االردن
ذ.م.م
الزرقاء/ش الكرامه  ،ص.ب66659 ,596515:

عنوان التبليغ

ص.ب  66659 - 596515الزرقاء/ش الكرامه

رقم العالمة التجارية

675715

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة المواد الغذائيه والتموينيه

16/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Wish world company for
foodstuff
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address zarqa/al karameh, P.O.Box: 231262, 11123

35

Applicant for
P.O.Box 231262 -11123 zarqa/al karameh
Correspondence
Trademark
172782
Class
35

Goods/Services
Food and catering trade
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تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2020

اسم طالب التسجيل:

فراس علي محمود الخضر

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

firas ali mahmoud al
khader
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/al moqableen, P.O.Box: 925152,
11110

عمان/المقابلين  ،ص.ب66669 ,352625:

ص.ب  352625 - 66669عمان/جبل الحسين/ش
الكرمل/مقابل مستشفى االمل/مجمع اللد التجاري
الصنف
675779

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة مواد كيماويه

01/10/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 11110 -925152 Amman/ Jabal al
Correspondence
husien/al karmal str
Trademark
172773
Class
35

Goods/Services
raw chemical trading
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تاريخ ايداع الطلب :

01/10/2020

اسم طالب التسجيل:

فراس علي محمود الخضر

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

firas ali mahmoud al
khader
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/al moqableen, P.O.Box: 925152,
11110

عمان/المقابلين  ،ص.ب66669 ,352625:

ص.ب  352625 - 66669عمان/جبل الحسين/ش
الكرمل/مقابل مستشفى االمل/مجمع اللد التجاري
الصنف
675779

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة مواد اوليه

01/10/2020

Date of

35

Applicant for
P.O.Box 11110 -925152 amman/jabal al
Correspondence
husien/al karmal str
Trademark
172770
Class
35

Goods/Services
raw materials trading
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Date of

08/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Hazem waleed mohamed
shaheen
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman swaifia behind electrecity co,
P.O.Box: 910969, 11191
Applicant for
P.O.Box 910969 -11191 Amman/ tla'a alali
Correspondence
Trademark
173031
Class
35
35

Goods/Services
trading of nuts and coffee selling of drinks and food
The registration of this trademark should be limited in colours
green, brown, gold and white according to the print filed with
the application
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use shaheen and common words seperetly
from the mark

08/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

حازم وليد محمد شاهين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

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

,369313:ب. ص، عمان الصويفيه خلف شركة الكهرباء
66636
 تالع العلي/  عمان66636 - 369313 ب.ص
الصنف

679996

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تجارة المكسرات والقهوة وبيع المرطبات والمواد التموينية
ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االبيض والبني والذهبي واالخضر ذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق باستعمال شاهين والكلمات العامة والوصفية
اذا ما وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

13/10/2020

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

دال الف باء للوكاالت التجارية
االردن
مساهمة خاصة
عمان  ،ص.ب66639 ,9911:

عنوان التبليغ

ص.ب  66616 - 9911عمان

رقم العالمة التجارية

679957

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات وكاالت االستيراد والتصدير

اعالن الجريدة الرسمية

13/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
DAB
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 3064, 11190

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 3064 -11181 amman
Correspondence
Trademark
173027
Class
35

Goods/Services
import-export agency services
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تاريخ ايداع الطلب :

14/10/2020

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

دال الف باء للوكاالت التجارية
االردن
مساهمة خاصة
عمان  ،ص.ب66639 ,9911:

عنوان التبليغ

ص.ب  66616 - 9911عمان

رقم العالمة التجارية

679951

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات وكاالت االستيراد والتصدير

اعالن الجريدة الرسمية

14/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
DAB
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 3064, 11190

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 3064 -11181 amman
Correspondence
Trademark
173028
Class
35

Goods/Services
import-export agency services
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Date of

20/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Arab Company for
Trade and Food Industries
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Marka - Zarqa Autostrada - Pepsi Bridge,
P.O.Box: 340833, عمان11134
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172900
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.

20/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

العربيه للتجاره والصناعات الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، ماركا – اوتستردا الزرقاء – جسر البيبسي
66691  عمان,919199:ب.ص

35

 الطابق-شارع مكة165 - عمان66329 - 1111 ب.ص
الثاني
الصنف
675399

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، تو فير 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 ال مبيعات
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 األخ رى،
 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

25/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
saji for import and export
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al rabyah naser ben jameel street building
no 17 fourth floor, P.O.Box: 9544, 111191

Goods/Services
updating of advertising material, sales promotion for others,
business management assistance, bill-posting, outdoor
advertising, import-export agency services, dissemination of
advertising matter, demonstration of goods

: تاريخ ايداع الطلب

ساجي لألستيراد والتصدير
االردن
م.م.ذ

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

، 67 شارع ناصر بن جميل عماره،  الرابيه-عمان
666636 ,3211:ب.ص
شارع ناصر بن،  الرابيه- عمان666636 - 3211 ب.ص
67 جميل عماره

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 9544 -111191 Al rabyah naser
ben jameel street building no 17 fourth
floor
172767
Class
35

25/10/2020

35

الصنف

675717

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المساعدة في إدارة, خدمات ترويج المبيعات لآلخرين,خدمات تحديث مواد الدعاية واإلعالن
 خدمات وكاالت االستيراد, الدعاية واالعالن الخارجي, خدمات لصق اإلعالنات,األعمال
 خدمات عرض البضائع, خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن,والتصدير
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Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Dubai Islamic Bank PJSC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dubai, P.O.Box: 1080

Goods/Services
Advertising, business management, business administration,
office functions , Business and commercial information
services, Business planning, market analysis and research.

: تاريخ ايداع الطلب

(ع.م.بنك دبي اإلسالمي ) ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

6919:ب. ص، دبي

-  الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.اص
66  الطابق- برج ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

Ala'a Mohammad Al Bataineh P.O.Box
18055 -11195 P.O. Box 18055 -11195, 6th
Circle Emmar Towers A, 11th Floor
173016
Class
35

28/10/2020

35

الصنف

679961

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات، تفعيل النشاط المكتبي، توجيه األعمال، إدارة األعمال،خدمات الدعاية واإلعالن
. تحليل وبحث األسواق، التخطيط لألعمال،معلومات األعمال والمعلومات التجارية
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Date of

05/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

05/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مجتمع الشباب لالعمال االلكترونية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66611 ,116969:ب. ص، شارع فوزي المغربي- عمان

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

شارع بكين/ عمان66611 - 116969 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Youth community for
electronic business
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Fawzi Mughrabi Street, P.O.Box:
841310, 11184
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
172884
Class
35

Goods/Services
Online business directories to showcase others' companies,
products and services , on-line advertising on a computer
network , sales promotion for others , Services to others by
providing photographic and video equipment at special events ,
dissemination of advertising matter , Arranging and conducting
special events for commercial, promotional or informational/
media purposes , provision of commercial and business contact
information , advertising , presentation of goods on
communication media, for retail purposes , provision of an online marketplace for buyers and sellers of godos and services ,
marketing , commercial administration of the licensing
of the goods and services of others , Providing online facilities
to connect sellers with buyers , Providing online facilities to
display live video of promotional events , organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes , compiling
indexes of information for commercial or advertising purposes ,
Promote other people's goods and services via the Internet and
communication networks , rental of advertising time on
communication media ,

35

الصنف

675111

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات, ادلة االعمال التجارية عبر االنترنت لعرض شركات ومنتجات وخدمات اآلخرين
,  خدمات ترويج المبيعات لآلخرين, الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب
الخدمات لآلخرين عن طريق توفير معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو في المناسبات
 ترتيب واجراء مناسبات خاصة ألغراض,  خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن, الخاصة
 خدمات توفير معلومات االتصال المتعلقة بالتجارة والشركات, تجارية او ترويجية ا و اعالمية
,  لغايات البيع بالتجزئة، عرض البضائع عبر وسائل االتصال,  خدمات الدعاية واإلعالن,
,  التسويق, خدمات توفير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة السلع والخدمات
 توفير تسهيالت عبر االنترنت, خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات اآلخرين
 توفير مرافق عبر االنترنت لعرض الفيديو المباشر لألحداث, لتوصيل البائعين بالمشترين
 جمع فهارس المعلومات,  خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو اإلعالنية, الترويجية
 الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر االنترنت وشبكات, للغايات التجارية أو اإلعالنية
,  خدمات تأجير وقت الدعاية واإلعالن في وسائل االتصال, االتصال
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Date of

05/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

05/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مجتمع الشباب لالعمال االلكترونية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66611 ,116969:ب. ص،  شارع فوزي المغربي- عمان

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

شارع بكين/ عمان66611 - 116969 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Youth community for
electronic business
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Fawzi Mughrabi Street, P.O.Box:
841310, 11184
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
172883
Class
35

Goods/Services
on-line advertising on a computer network, dissemination of
advertising matter, presentation of goods on communication
media, for retail purposes, commercial administration of the
licensing of the goods and services of others, rental of
advertising time on communication media, Arranging and
conducting special events for commercial, promotional or
informational/ media purposes, compiling indexes of
information for commercial or advertising purposes, Services to
others by providing photographic and video equipment at
special events, provision of commercial and business contact
information, Providing online facilities to display live video of
promotional events, marketing, Providing online facilities to
connect sellers with buyers, advertising, Online business
directories to showcase others' companies, products and
services, provision of an on-line marketplace for buyers and
sellers of goods and services, Promote other people's goods
and services via the Internet and communication networks,
sales promotion for others, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (The Society JO) separately from the mark

35

الصنف

675119

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات نشر مواد الدعاية,خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب
 خدمات اإلدارة, لغايات البيع بالتجزئة، عرض البضائع عبر وسائل االتصال,واإلعال ن
 خدمات تأجير وقت الدعاية واإلعالن في,التجارية لترخيص البضائع والخدمات اآلخرين
, ترتيب واجراء مناسبات خاصة ألغراض تجارية او ترويجية او اعالمية,وسائل االتصال
 الخدمات لآلخرين عن طريق توفير,جمع فهارس المعلومات للغايات التجارية أو اإلعالنية
 خدمات توفير معلومات,معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو في المناسبات الخاصة
 توفير مرافق عبر االنترنت لعرض الفيديو المباشر,االتصال المتعلقة بالتجارة والشركات
, توفير تسهيالت عبر االنترنت لتوصيل البائعين بالمشترين, التسويق,لألحداث الترويجية
 ادلة االعمال التجارية عبر االنترنت لعرض شركات ومنتجات,خدمات الدعاية واإلعالن
 خدمات توفير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة السلع,وخدمات اآلخرين
 خدمات ترويج, الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر االنترنت وشبكات االتصال,والخدمات
 خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو اإلعالنية,المبيعات لآلخرين

The Society ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
 ) بمعزل عن العالمهJO
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Date of

19/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Assnad For Information
Technology Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - Tla'a Al Ali - Wasfi Al Tal Street BLD. 21 ., P.O.Box: 3266, 11953
Applicant for
P.O.Box 954033 -11954 amman - wasfi al
Correspondence
tal street - nasser bld.
Trademark
172771
Class
35

Goods/Services
advertising
Registration of this mark doesn’t give its owners the absolute
right to use general and descriptive words if they appear in
isolation from the mark

19/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اسناد لتكنولوجيا المعلومات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، 56  تالع العلي شارع وصفي التل مجمع رقم/ عمان
66329 ,9511:ب.ص
 عمان شارع وصفي التل مركز66321 - 321999 ب.ص
ناصر التجاري
35
الصنف
675776

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات الدعاية واإلعالن
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفيه
اذا ظهرت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2020

اسم طالب التسجيل:

المتكامله لتنمية المشاريع الرياديه

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

االردن
مساهمة خاصة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جبل اللويبدة 16 -شارع أحمد شوقي  ،ص.ب,319399:
66631
ص.ب  66631 - 319399جبل اللويبدة 16 -شارع أحمد
شوقي
35
الصنف
679995

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تقديم االستشارات عن ادارة و تنظيم االعمال

01/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Integrated Entrepreneurial
Projects Development
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / Ahmad Shawqi St., P.O.Box:
940903, 11194
Applicant for
P.O.Box 940903 -11194 Amman / Ahmad
Correspondence
Shawqi St.
Trademark
173032
Class
35

Goods/Services
business management and organization consultancy
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

10/03/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة داس للتجارة االلكترونية

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

االردن
ذ.م.م
الشميساني  -االعشى قيس  ،ص.ب66661 ,59916:

عنوان التبليغ

ص.ب  66661 - 59916الشميساني  -االعشى قيس

رقم العالمة التجارية

675722

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التسويق االلكتروني لبطاقات الخصم والتشجيع

10/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

das for electronic trade co
.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address alshmisani - aasha qaiss st ., P.O.Box:
20361, 11118
P.O.Box 20361 -11118 alshmisani - aasha
qaiss st .
35

35

Class

Applicant for
Correspondence

172755

Trademark

Goods/Services
E-marketing for discount and promotion cards
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تاريخ ايداع الطلب :

13/03/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الخليج الغربي لتاجير الشقق

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

االردن

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

West Bay Apartments
Rental
: JORDAN

عمان -ابو نصير  -خلف السيفواي  ،ص.ب,129177:
66112
ص.ب  66112 - 129177عمان -ابو نصير  -خلف
السيفواي
الصنف
675111

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تأجير الشقق والغرف واالستيديوهات ,تاجير شقق ,تأجير شقق مفروشة

13/03/2019

Date of

Amman -Abunseer, P.O.Box: 850877,
11885

36

lpc oapN ty
Applicant Type
Applicant Career
Applicant Address

Applicant for
 P.O.Box 850877 -11885 AmmanCorrespondence
Abunseer
Trademark
172888
Class
36

Goods/Services
rental of flats, studios and room apartment rental ,Fental of
furnished apartments
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Date of

09/01/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

GUANGDONG OPPO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD.

09/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.جيانجدونج اوبو موبايل تيليكوميونيكيشن كورب

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

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

، جيانجدونج، دونجيان، ويشا شانجئان، هايبين رود61 رقم
الصين

Applicant for
Correspondence

66639 - 352296 ب.دراس وحجازي للملكية الفكريةص
1 مجمع عمان التجاري (الفريد) ط-  العبدلي-  االردن-عمان

Trademark

Darras & Hijazi Intellectual Property
P.O.Box 925501 -11190 Amman- JordanAbdali, Al-Farid 4th Floor
172738
Class
36

Goods/Services
Insurance brokerage; Insurance underwriting; Insurance
information; Accident insurance underwriting; Insurance
consultancy; Financial evaluation [insurance, banking, real
estate]; Repair costs evaluation [financial appraisal]; Real estate
management; Surety services; Lending against security;
Trusteeship.

36

الصنف

675791

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وكاالت التأمين؛ اعمال التأمين؛ معلومات التأمين؛ ابرام سندات التأمين ضد الحوادث؛
استشارات التأمين؛ التقييم المالي (التأمين واالعمال المصرفية والعقارات) ؛ تقييم تكاليف
التصليح (تقييم مالي)؛ ادارة العقارات؛ خدمات الضمان؛ القروض بضمان؛ وصي على
األموال
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

PREMINEN MENA PRICE
COMPARISON W.L.L.
lpc oapN ty
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Flat No.42, Building 852 , Road 3618,
Block 436, Al seef, Bahrain
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172775
Class
36

Goods/Services
Accident insurance underwriting; Consultancy (Insurance);
Evaluation (Financial) [insurance; banking; real estate];
Financial evaluation [insurance; banking; real estate]; Fire
insurance underwriting; Health insurance underwriting;
Information (Insurance); Insurance brokerage; Insurance
consultancy; Insurance information; Insurance underwriting;
Life insurance underwriting; Marine insurance underwriting.
The registration of this trademark should be purple, green and
blue colors according to the print filed with the application.

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ذ.م.بريمينين مينا برايس كومباريزون ذ

:اسم طالب التسجيل

بحرين
شركة اجنبية

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

،191  مجمع، 9161  طريق، 125  مبنى،15 شقة رقم
 البحرين،السيف
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
36
الصنف
675772

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 التقييم،) االستشارات (االستشارات في مجال التأمين،إصدار سندات التأمين ضد الحوادث
 التقييم المالي [تأمين وأعمال مصرفية،](التقييم المالي) [تأمين وشؤون مصرفية وعقارات
 المعلومات، إصدار سندات التأمين الصحي، إصدار سندات التأمين ضد الحريق،]وعقارات
، معلومات حول التأمين، استشارات حول التأمين، سمسرة التأمين،)(المعلومات المالية
. إصدار سندات التأمين البحري، إصدار سندات التأمين على الحياة،إصدار سندات التأمين
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البنفسجي واألخضر واألزرق وذلك بموجب
النموذج المودع مع الطلب
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Hammam Investment
Company LLC
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 30 Dammam 32221 Dammam
32221

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة همام لالستثمار ذ

:اسم طالب التسجيل

سعودية
شركة اجنبية

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

 المملكة العربية السعودية95556  الدمام، 99 ب.ص

 بناية رقم66636 - 369219 ب.بيانات للملكية الفكريةص
 شارع محمد هليل عمان،  حي الصالحين، 1

Applicant for
Correspondence
Trademark

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
172805
Class
36

30/04/2020

36

Goods/Services
financial Analysis, Banking, Brokerage, Brokerage of carbon credits,
Business liquidation services financial, Capital investments,
Charitable fund raising, Check [cheque] verification, Clearing
financial, Clearing-houses financial, Consultancy (Financial —),
Consultancy (Insurance—), Credit bureau, Credit card services, Credit
cards (Issuance of—), Customs brokerage, Debit card services, Debt
collection agencies, Deposits of valuables, Estate agencies (Real —),
Estate management (Real —), Evaluation (Financial —)[insurance,
banking, real estate], Financial Evaluation of standing timber,
Evaluation of wool (Financial —), Evaluation (Repair costs—)
[financial appraisal], Exchanging money, Financial consultancy,
Financial evaluation [insurance, banking, real estate], Financial
information, Financial management, Financial sponsorship, Financing
services, Fire insurance underwriting, Fiscal assessments, Fund
investments, Fund raising (Charitable —), Funds transfer
(Electronic—), Guarantees, Health insurance underwriting, Hirepurchase financing, Home banking, Housing agents, Information
(Financial —), information (Insurance—), Instalment loans, Insurance
brokerage, Insurance consultancy, Insurance information, Insurance
underwriting, Investment (Capital —), Issuance of credit cards, Issue
of tokens of value, Issuing of travelers’ checks, Loans [financing],
Marine insurance underwriting, Money (Exchanging—), Mortgage
banking, Mutual funds, Numismatic appraisal, Organization of
collections, Pawnbrokerage, Provident fund services, Repair costs
evaluation [financial appraisal], Retirement payment services, Safe
deposit services, Savings bank services, Securities brokerage,
Sponsorship (Financial —}, Stamp appraisal, Stock exchange
quotations, Stocks and bonds brokerage, Surety services, Timber
(Financial evaluation of standing —), Tokens of value (Issue of —),
Transfer (Electronic funds—), Travelers’ checks [cheques] (Issuing of
—), Trusteeship, Valuables (Deposits of —), Valuation of standing
timber (Financial —), Valuations (Fiscal —), Verification (Check
[cheque]—), Insurance; financial affairs, monetary affairs, real estate
affairs.

الصنف

675192

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، سمسرة بائتمانات الكربون، السمسرة، األعمال المصرفية،خدمات التحليل المالي
، جمع التبرعات الخيرية، استثمار رؤوس األموال،خدمات تصفية األعمال المالية
، االستشارات المالية، غرف المقاصة المالية، المقاصة المالية،التحقق من الشيكات
 إصدار بطاقات، خدمات بطاقات االئتمان، خدمات مكاتب االئتمان،استشارات التأمين
 وكاالت تحصيل، خدمات بطاقات الخصم، سمسرة التخليص الجمركي،االئتمان
 التقييم، إدارة العقارات، وكاالت العقارات، حفظ األشياء الثمين ة كوديعة،الديون
، التقييم المالي للغابات الدائمة،]المالي [التأمين واألعمال المصرفية والعقارات
، تداول األموال،] تقييم تكاليف اإلصالح [تقييم مالي،التقييم المالي للصوف
 تقديم،] التقييم المالي [التأمين واألعمال المصرفية والعقارات،االستشارات المالية
 إبرام سندات، الخدمات التمويلية، الكفاالت المالية، اإلدارة المالية،المعلومات المالية
 جمع التبرعات، استثمار صناديق األموال، تقييم الضرائب،التأمين ضد الحرائق
 تمويل، ضمان سندات التأمين الصحي، الضمانات،ً  تحويل األموال إلكترونيا،الخيرية
، تقديم معلومات مالية، وكالء العقارات، خدمات مصرفية منزلية،البيع بالتقسيط
، استشارات التأمين، سمسرة التأمين، القروض المقسطة،تقديم معلومات التأمين
 إصدار، استثمار رؤوس األموال، إبرام سندات التأمين،تقديم معلومات التأمين
، إصدار الشيكات السياحية، إصدار بطاقات شراء ذات قيمة،بطاقات االئتمان
 األعمال المصرفية الخاصة، الصرافة، إبرام سندات التأمين البحري،القروض المالية
 اإلقراض مقابل، تنظيم التحصيالت، تثمين القطع النقدية، التمويل التبادلي،بالرهانات
،] تقييم تكاليف اإلصالح [تقييم مالي، خدمات صناديق التأمين االجتماعي،رهن
 سمسرة، خدمات بنوك التوفير، خدمات حفظ الودائع،خدمات دفع رواتب التقاعد
 سمسرة بورصة، أسعار البورصة، تثمين الطوابع، الكفالة المالية،األوراق المالية
 اصدار، التقييم المالي للغابات الدائمة، خدمات الضمان،األوراق المالية والسندات
، إصدار الشيكات السياحية،ً  تحويل األموال إلكترونيا،بطاقات شراء ذات قيمة
 تقييم، التقييم المالي للغابات الدائمة، حفظ األشياء الثمينة كوديعة،الوصاية
، الشؤون المالية، الشؤون التمويلية، التأمين، التحقق من الشيكات،الضرائب
.الشؤون العقارية
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Date of

16/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Six Continents Limited
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Broadwater park, Denham,
Buckinghamshire UB9 5HR, United
Kingdom
Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
172747
Class
36

Goods/Services
Real estate services, namely, developing, leasing, management,
rental, and brokerage of apartments, condominiums, timeshare
properties, residential properties, vacation properties, and
facilities and amenities relating thereto; real estate time share
exchange services.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3452095
Claim Date: 17/12/2019

16/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سيكس كونتيننتس لميتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، أتش أر2 3 باكينجهامشير يوبي، دنهام،برودواتر بارك
المملكة المتحدة
 عمان67993 - 66632 ب.اليافي للملكية الفكريةص
36

الصنف

675717

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تأجير، الوحدات السكنية،الخدمات العقارية وباألخص تطوير وتأجير وإدارة وسمسرة الشقق
 والمرافق،  عقارات المخصصة لإلجازات، العقارات السكنية،عقارات لفترات زمنية مؤقتة
. خدمات التبادل للعقارات المؤجرة لفترات زمنية مؤقتة، المتعلقة بذلك
GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
9125932 :رقم االدعاء
5963/65/67 :تاريخ االدعاء
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Date of

01/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Brink's Network,
Incorporated
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1801 Bayberry Court, Richmond, Virginia
23226 U.S.A.
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172813
Class
36

Goods/Services
Providing and maintaining drop safes for receiving currency
and other proceeds from point-of-sale transactions; collecting,
consolidating, and reporting the proceeds from deposits into
such safes; and cash handling and bill changing services.

01/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 انكوربوريتد،برينكس نيتورك

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات59551  فيرجينيا، ريتشموند، بايبيري كورت6196
المتحدة االمريكية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
36
الصنف
675169

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير وصيانة خزائن صغيرة ذات الدرج الستالم العمالت وعائدات أخرى من معامالت نقطة
 وخدمات تداول النقد، جمع ودمج وإبالغ العائدات من الودائع في مثل هذه الخزائن،البيع
.وتغيير الفواتير واألوراق المالية
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Date of

08/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1
2AQ, United Kingdom
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172901
Class
36

Goods/Services
Financial services; banking services; insurance; financial
affairs; monetary affairs; insurance and financing of
telecommunications apparatus, systems and installations;
provision of credit card facilities and services; provision of
electronic funds transfer services and on-line transaction
facilities; processing payments for the purchase of goods and
services via an electronic communications network; automated
payment services; electronic banking via a global computer
network (Internet banking); electronic processing of payments
via a global computer network; electronic transfer of funds by
means of telecommunications networks; payment services
provided via wireless telecommunications apparatus and
devices; money order payment guarantee services; payment
processing services; electronic currency transfer; contactless
payment services; investment and fund management services;
administration of funds and investments; computerised
financial services; provision of on-line valuation services; real
estate affairs; real estate property management and information
and advice relating to the aforesaid; provision of financial
information; stock exchange quotations; stocks and shares
information services; stocks and bonds brokerage; fund raising
activities; charitable collections, organising collections and
organising fund raising activities; financial sponsorship;
information and advisory services relating to insurance,
financial affairs, monetary affairs, home and Internet banking,
stocks and share information, stocks and bonds brokerage,
provided on-line from a computer database or the Internet;
brokerage of energy; issuing of vouchers; advisory, information
and consultancy services relating to all the aforementioned.
The registration of this trademark should be limited in colours
orange, white and black according to the print filed with the
application

08/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

 المملكة، ايه كيو5 6  اس إي، لندن، مور لندن ريفرسايد9
المتحدة
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
36
الصنف
675396

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نظم، تأمين وتمويل أجهزة، شئون نقدية، شئون مالية، تأمين، خدمات بنكية،خدمات مالية
 توفير خدمات تحويل، توفير مرافق وخدمات بطاقات االئتمان،وتجهيزات االتصاالت عن بعد
 تجهيز المدفوعات لشراء السلع والخدمات،األموال الكترونيا ووسائل المعاملة عبر اإلنترنت
 األعمال المصرفية اإللكترونية عبر شبكة، خدمات الدفع اآللي،عبر شبكة اتصاالت إلكترونية
 التجهيز اإللكتروني للمدفوعات عبر،)حاسب آلي عالمية (معامالت مصرفية عبر اإلنترنت
، التحويل اإللكتروني لألموال بواسطة شبكات االتصاالت عن بعد،شبكة حاسب آلي عالمية
 خدمات ضمان دفع،خدمات الدفع المقدمة عبر أجهزة ووسائل االتصاالت الالسلكية عن بعد
 خدمات الدفع، التحويل اإللكتروني للعمالت، خدمات تجهيز المدفوعات،حوالة مالية
، اإلشراف اإلداري للصناديق واالستثمارات، خدمات االستثمار وإدارة الصناديق،اإللكتروني
 إدارة ملكية، الشئون العقارية، توفير خدمات التقييم عبر اإلنترنت،الخدمات المالية المحوسبة
 أسعار، توفير معلومات مالية،العقارات والمعلومات واإلرشادات المتعلقة بما سبق ذكره
 أن شطة جمع، سمسرة األسهم والسندات، خدمات معلومات األسهم واألوراق المالية،البورصة
، الكفالة المالية، تنظيم التبرعات وتنظيم جمع األموال، أنشطة التبرعات الخيرية،األموال
، الشئون النقدية، الشئون المالية،المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالتأمين
 سمسرة األسهم، معلومات األسهم والسندات،المعامالت المصرفية المنزلية وعبر اإلنترنت
 الوساطة، المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات حاسب آلي أو من اإلنترنت،و السندات
 المعلومات واالستشارات، خدمات اإلرشادات، إصدار مستندات الصرف،المالية للطاقة
.المتعلقة بجميع ما سبق ذكره

ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان البرتقالي واالبيض واالسود ذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

04/08/2020

اسم طالب التسجيل:

بلينك تيكنولوجي ش.م.ح

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

دبي ,االمارات العربية المتحدة  ،ص.ب391221:

04/08/2020

eaaN tpac lppA:

BLINK TECHNOLOGIES
FZCO
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dubai, U.A.E, P.O.Box: 934554

)Trimark Consulting Company (Trimark
شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص.ب - 7719
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
 76 66661شارع الشريف ناصر بن جميل ،وادي صقرة ،
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
172898
Class
36
36
الصنف
675131

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الوساطة ،خدمات تصفية األعمال  ،استثمار رأس المال والمالي  ،األعمال المصرفية ،
التحليل المالي  ،االستشارات المالية  ،اإلدارة المالية  ،وساطة التأمين  ،استشارات التأمين ،
معلومات التأمين  ،االكتتاب في الت أمين  ،استثمار األموال  ،تأجير المكاتب للعمل المشترك ،
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
brokerage*, business liquidation services, financial, capital
investment, banking, financial analysis, financial consultancy,
financial management, insurance brokerage, insurance
consultancy, insurance information, insurance underwriting,
investment of funds, rental of offices for co-working, online
banking
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

06/08/2020

eaaN tpac lppA:

Noor AL Mal for Finacial
Borkerage and foreign
Exchanges
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Maccastreet, P.O.Box: 930439,
11193
Applicant for
Correspondence

Trademark

Class

36

Goods/Services
Financial Brokerage
The registration of this trademark should be in green and
orange colors according to the print filed with the application.
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (noor al mal)if used separately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات االجنبية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66639 ,399193:ب. ص، شارع مكة/عمان

شارع الملك/ العبدلي/عمان: 66639 - 399193 ب.ص
166م-1 طابق/مجمع شيكاغو التجاري/حسين

P.O.Box 930439 -11193 Amman/AL
Abdali./king Hussain st./Chicago
commercial complex/6th floor office:611

172751

06/08/2020

36

الصنف

675726

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطه مالية
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االخضر والبرتقالي ذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (نور المال) بمعزل
عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

13/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الرعد المتحده لالستثمار

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع عصام العجلوني -الشميساني  ، 65ص.ب,116913:
66611
ص.ب  66612 - 129771الشميساني شارع ابو سيان مبنى
رقم 6
36
الصنف
675319

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اصدار بطاقات االئتمان ,اصدار البطاقات المدفوعة مسبقا

13/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

A Raed United for
Investment Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
12 Issam AL Ajlouni street-shemisani,
P.O.Box: 841089, 11184
Applicant for
P.O.Box 850776 -11185 Abo sufyan
Correspondence
street,shemisani, Blog 1
Trademark
172980
Class
36

Goods/Services
Issuance of credit cards,Issuance of pre-paid cards
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Date of

01/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Talabat General Trading
and Contracting Company
W.L.L
lpc oapN ty
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Plot 002 Unit No. 00029 Building Olympic
Council of Asia, Salim Al Mubarak Street
Hawally, Salmiya
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173014
Class
36

Goods/Services
Insurance; Financial affairs; Monetary affairs; Real estate
affairs; Financial advice and consultancy services; Banking
services; Real estate management; Charitable fundraising;
Financial and monetary transaction services; Electronic credit
card transactions; Credit card transaction processing services;
Processing of electronic credit card transactions; Electronic
processing of payments; Electronic payment services Issuing
electronic payment cards in connection with bonus and reward
schemes; Processing of electronic check payments; Processing
of electronic payments; Processing payments for the purchase
of goods and services via an electronic communications
network; Processing electronic payments made through prepaid
cards; Financial Market management; Financial Supermarket
operation and management.
The registration of this mark does not give owners the right to
use the word ( pay ) separately from the mark

01/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت

:اسم طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

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

 مبنى المجلس األولمبي، 99953  رقم الوحدة،995 القطعة
 السالمية،  محافظة حولي، ، شارع سالم المبارك،األسيوي
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
36
الصنف
679961

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات المشورة، الشؤون العقارية، الشؤون المالية، الشؤون التمويلية،خدمات التأمين
، خدمات جمع التبرعات الخيرية، إدارة العقارات، الخدمات المصرفية،واالستشارات المالية
 خدمات، خدمات معامالت بطاقات االئتمان االلكترونية،خدمات المعامالت المالية والنقدية
، خدمات معالجة معامالت بطاقات االئتمان االلكترونية،معالجة معامالت بطاقات االئتمان
 خدمات اصدار بطاقات الدفع، خدمات الدفع االلكتروني،المعالجة االلكترونية للدفعات
، خدمات معالجة دفعات الشيكات اإللكترونية،االلكترونية المتعلقة بخطط المكافآت والحوافز
 خدمات معالجة الدفعات لشراء السلع والخدمات عبر،خدمات معالجة الدف عات اإللكترونية
 خدمات معالجة الدفعات االلكترونية التي تتم من خالل البطاقات،شبكات االتصاالت االلكترونية
. خدمات التشغيل واإلدارة المالية للسوبرماكت، خدمات إدارة األسواق المالية،مسبقة الدفع

 ) بمعزلPAY ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال كلمة
عن العالمة
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Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Dubai Islamic Bank PJSC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dubai, P.O.Box: 1080

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 18055 -11195 P.O. Box 18055 11195, 6th Circle Emmar Towers A, 11th
Floor
173018
Class
36

Goods/Services
Financial services; monetary affairs; insurance; real estate
affairs; real estate financing; asset and fund management,
including asset and fund management in connection with
capital investments in real estate and mutual funds in the real
estate sector; real estate management and brokerage; rental
and leasing of real estate (facility management); financial
services for the planning and development of capital investment
products and services in the field of capital investments in real
estate; real estate financing, financial services for the
development of finance concepts in connection with real estate;
consultancy services in relation to all the aforesaid.

28/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

(ع.م.بنك دبي اإلسالمي )ش
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

6919:ب. ص، دبي

 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
36

الصنف

679961

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 إدارة، تمويل العقارات، الشؤون العقارية، التأمين، الشؤون المالية،الخدمات التمويلية
األصول واألموال بما في ذلك إدارة األصول واألموال فيما يتعلق باستثمار رؤوس األموال في
 تأجير واستئجار، إدارة وسمسرة العقارات،العقارات والتمو يل التبادلي في قطاع العقارات
 الخدمات المالية لتخطيط وتطوير منتجات وخدمات استثمار رؤوس،)العقارات (إدارة المرافق
 الخدمات المالية، تمويل العقارات،األموال في مجال استثمار رؤوس األموال في العقارات
 خدمات االستشارات فيما يتعلق بجميع ما ذكر،لتطوير مفاهيم التمويل ف يما يتعلق بالعقارات
.ً آنفا
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Date of

22/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Apex Insurance and
reinsurance brokery and
consultations
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - 21 Barkat Al Zu'bi Street,
P.O.Box: 451, 11831
Applicant for
P.O.Box 6312 -11118 Amman - Al Sharia
Correspondence
St
Trademark
172948
Class
36

Goods/Services
insurance brokerage
Claiming black and red colors as per the specimen field at the
trademark office

22/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

أبكس لوساطه وأستشارات التأمين و أعادة التأمين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة

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

,126:ب. ص، 56  شارع بركات الزعبي مبنى- عمان
66196
 شارع كلية الشريعة-  عمان66661 - 1965 ب.ص
36

الصنف

675311

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة التأمين
العالمة محددة بااللوان اسود واحمر كما مودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

22/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Apex Insurance and
reinsurance brokery and
consultations
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - 21 Barkat Al Zu'bi Street,
P.O.Box: 541, 11831
Applicant for
P.O.Box 6312 -11118 Amman - Al Sharia
Correspondence
St
Trademark
172987
Class
36

Goods/Services
insurance brokerage
Claiming black and red colors as per the specimen field at the
trademark office
This trademark does not give owner the exclusive right to use
the word (insurance )separately from the trademark

22/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

أبكس لوساطه وأستشارات التأمين و أعادة التأمين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة

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

,216:ب. ص، 56  شارع بركات الزعبي مبنى- عمان
66196
 شارع كلية الشريعة-  عمان66661 - 1965 ب.ص
36

الصنف

675317

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة التأمين
العالمة محددة بااللوان االسود واالحمر كما مودع لدى مسجل العالمات التجارية
)insurance( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال كلمة
بمعزل عن العالمة
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Date of

22/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

: Apex Insurance and
reinsurance brokery and
consultations
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - 21 Barkat Al Zu'bi Street,
P.O.Box: 451, 11831
Applicant for
P.O.Box 6312 -11118 Amman - Al Sharia
Correspondence
St
Trademark
172947
Class
36

Goods/Services
insurance brokerage
Claiming black and red colors as per the specimen field at the
trademark office

22/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

أبكس لوساطه وأستشارات التأمين و أعادة التأمين

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة

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

,126:ب. ص، 56  شارع بركات الزعبي عمارة-عمان
66196
 شارع كلية الشريعة-  عمان66661 - 1965 ب.ص
36

الصنف

675317

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة التأمين
العالمة محددة بااللوان اسود واحمر كما مودع لدى مسجل العالمات التجارية
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Date of

02/02/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

AL-Afaq Networking
Technology Co. Ltd./
Progressive Technology
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman \Jabal Amman \ 47 Al Husine Bin
Ail Str, P.O.Box: 1841, 11118
Applicant for
P.O.Box 1841 -11118 Amman \Jabal
Correspondence
Amman \ 47 Al Husine Bin Ail Str
Trademark
172748
Class
37

Goods/Services
Maintenance of computer networks

02/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

التقدمية التكنولوجية/ م. خ.شركة االفاق لتكنولوجيا ربط الشبكات م

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  ش الحسين بن علي17 /  جبل عمان/ عمان
66661 ,6116:ب.ص
 ش الحسين17 /  جبل عمان/  عمان66661 - 6116 ب.ص
بن علي
37
الصنف
675711

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
صيانة شبكات الكمبيوتر
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172970
Class
37

Goods/Services
Installation, repair and maintenance of power generating,
heating, water heating, ventilating, air conditioning and
refrigeration equipment, air purification, and water filtration and
purification systems; technical consulting related to the design
and installation of power generating, heating, water heating,
ventilating, air conditioning and refrigeration equipment, air
purification, and water filtration and purification systems; rental
of tools for the repair of heating and air conditioning equipment.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02158
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
66635  عمان356699  ب. ص، شارع مكة،691 رقم
االردن
37
الصنف
675379

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تركيب وإصالح وصيانة معدات توليد القدرة والتدفئة وتسخين المياه والتهوية وتكييف الهواء
 االستشارات الفنية المتعلقة بتصميم،والتبريد وأنظمة تنقية الهواء وترشيح وتنقية المياه
وتركيب معدات توليد القدرة والتدفئة وتسخين المياه والتهوية وتكييف الهواء والتبريد
 تأجير أدوات إلصالح معدات التدفئة وتكييف،وأنظمة تنقية الهواء وترشيح وتنقية المياه
.الهواء

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95621/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street ,Amman , Jordan
173004
Class
37

Goods/Services
Installation, repair and maintenance of power generating,
heating, water heating, ventilating, air conditioning and
refrigeration equipment, air purification, and water filtration and
purification systems; technical consulting related to the design
and installation of power generating, heating, water heating,
ventilating, air conditioning and refrigeration equipment, air
purification, and water filtration and purification systems; rental
of tools for the repair of heating and air conditioning equipment.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02159
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
37
الصنف
679991

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تركيب وإصالح وصيانة معدات توليد القدرة والتدفئة وتسخين المياه والتهوية وتكييف الهواء
 االستشارات الفنية المتعلقة بتصميم،والتبريد وأنظمة ت نقية الهواء وترشيح وتنقية المياه
وتركيب معدات توليد القدرة والتدفئة وتسخين المياه والتهوية وتكييف الهواء والتبريد
 تأجير أدوات إلصالح معدات التدفئة وتكييف،وأنظمة تنقية الهواء وترشيح وتنقية المياه
.الهواء

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95623/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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Date of

29/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Al-Abtal for Logistics
Services Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Jabel Al-Hussein, Qasem Al-Remawi
Street, Building No. 19, Amman, Jordan,
P.O.Box: 7271, 81111

Goods/Services
Car wash; Cleaning (Vehicle-); Greasing (Vehicle-); Motor
vehicle maintenance and repair; Polishing (Vehicle-); Vehicle
service stations
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use the common word (CAR
CARE) separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

االبطال للخدمات اللوجستيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،63  عمارة رقم، شارع قاسم الريماوي، جبل الحسين،عمان
16666 ,7576:ب. ص، االردن
 شارع521 66161 - 615952 ب.نادر جميل قمصيةص
 عمان،الملك عبدهللا الثاني

Applicant for
Correspondence
Trademark

Nader Jamil Qumsieh (NJQ &
ASSOCIATES) P.O.Box 142025 -11814 258
King Abdullah II Street, Amman
172936
Class
37

29/07/2020

37

الصنف

675391

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
غسل السيارات؛ تنظيف المركبات؛ تشحيم المركبات؛ صيانة وإصالح السيارات؛ تلميع
المركبات؛ محطات خدمة المركبات
CAR CARE  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال:التنازل
اذا ظهرت بمعزل عن العالمة
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Date of

29/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Medical One
Specialized Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Um othina - Jezaan street,
P.O.Box: 201, 11941

29/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

األولى الطبية المتخصصة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

66316 ,596:ب. ص، ام اذينه- عمان

Applicant for
P.O.Box 2100 -11941 Amman / Telaa AlAli/
 شارع الجاردنز/ تالع العلي/  عمان66316 - 5699 ب.ص
Correspondence
Gardenz street
Trademark
172889
Class
37
37
الصنف
675113

Goods/Services
sterilization of medical instruments
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (Steril) separately from the mark.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تعقيم األدوات الطبية
) بمعزل عنSteril( إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
. العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/11/2020

اسم طالب التسجيل:

شفيق سمير محمد خطاب

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

االردن
مؤسسة
عمان/شارع وصفي التل  ،ص.ب66371 ,2266271:

عنوان التبليغ

ص.ب  66371 - 2266271عمان/شارع وصفي التل

رقم العالمة التجارية

675771

16/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تنظيف المباني من الداخل ,التطهير  ,خدمات الدهان ,الداخلي والخارجي ,تنظيف النوافذ

Shafeek samir mohmmad
Khattab
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/Wasfi Al-Tall St., P.O.Box:
5511578, 11976
Applicant for
P.O.Box 5511578 -11976 Amman/Wasfi AlCorrespondence
Tall St.
Trademark
172774
Class
97
97

Goods/Services
cleaning of buildings interior, disinfecting, painting , interior and
exterior, window cleaning
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Date of

14/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1
2AQ, United Kingdom
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172848
Class
38

14/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

 المملكة، ايه كيو5 6  اس إي، لندن، مور لندن ريفرسايد9
المتحدة
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
675111

Goods/Services
Telecommunications services; communications services; telephone,
mobile telephone, facsimile, telex, message collection and
transmission, radio-paging, call diversion, answerphone, directory
enquiries and electronic mail services; transmission, delivery and
reception of sound, data, images, music and information; electronic
message delivery services; on-line information services relating to
telecommunications; data interchange services; transfer of data by
telecommunication; transmission of digital files; satellite
communication services; broadcasting services; broadcasting or
transmission of radio or television programmes, films and interactive
games; videotext, teletext and viewdata services; broadcasting,
transmission and delivery of multimedia content and electronic
games over electronic communications networks; video messaging
services; video conferencing services; video telephone services;
telecommunication of information (including web pages), computer
programs and any other data; rental of access time to a database
server; provision of telecommunications connections for telephone
hotlines and call centres; telephone communication services
provided for hotlines and call centres; providing user access to the
Internet; providing telecommunications connections or links to the
Internet or databases; providing user access to the Internet (service
providers); provision and operation of electronic conferencing,
discussion groups and chat rooms; providing access to digital music
websites on the Internet; providing access to MP3 websites on the
Internet; delivery of digital music by telecommunications; providing
access to telecommunications infrastructures and networks for other
operators and third parties; rental of telecommunications
infrastructure and networks to other operators and third parties;
telecommunication access services; computer aided transmission of
messages and images; communication by computer; transmission
and distribution of data or audio visual images via a global computer
network or the Internet; providing access to the Internet on a
temporary basis for third parties; providing electronic transmission of
electronic payment data via a global computer network; news agency
services; transmission of news and current affairs information; hire,
leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of the aforementioned services;
provison of access to an electronic on-line network for information
retrieval; leasing of access time to a computer database; leasing of
access time to computer bulletin and message boards and to
computer networks; Internet service provider (ISP) services; advisory,
information and consultancy services relating to all the
aforementioned.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الفاكس، الهاتف المحمول، الهاتف، خدمات االتصاالت،خدمات االتصاالت عن بعد
 الرد على، تحويل المكالمات، االستدعاء بالراديو، تجميع وإرسال الرسائل،التلكس
 توصيل واستقبال، إرسال، استعالمات الدليل وخدمات البريد اإللكتروني،الهاتف
 خدمات توصيل الرسائل، الموسي قى والمعلومات، الصور، البيانات،الصوت
 خدمات، خدمات المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة باالتصاالت عن بعد،اإللكترونية
، إرسال الملفات الرقمية، نقل البيانات عن طريق االتصاالت عن بعد،تبادل البيانات
 بث أو إرسال البرامج، خدمات البث،خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية
 النص، خدمات النص الفيديوي، األفالم واأللعاب التفاعلية،اإلذاعية أو التليفزيونية
 إرسال وتوصيل محتوى الوسائط المتعددة، بث،التليفزيوني والبيانات المرئية
، خدمات رسائل الفيديو،واأللعاب اإللكترونية عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية
 االتصاالت، خدمات هاتفية عبر الفيديو،خدمات عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو
 برامج الحاسب اآللي وأي بيانات،)عن بعد للمعلومات (بما في ذلك صفحات الويب
 توفير وصالت اتصاالت عن، تأجير زمن الوصول إلى خادم قاعدة البيانات،أخرى
 خدمات اتصاالت هاتفية مقدمة لخطوط،بعد لخطوط هاتفية ساخنة ومراكز اتصال
 توفير وصالت اتصاالت، توفير اتصال المستخدمين باإلنترنت،ساخنة ومراكز اتصال
 توفير اتصال المستخدم باإلنترنت،عن بعد أو روابط باإلنترنت أو قواعد البيانات
 مجموعات النقاش وغرف، توفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية،)(مقدمي الخدمة
 توفير، توفير االتصال بمواقع إلكترونية للموسيقى الرقمية على اإلنترنت،الدردشة
 توصيل الموسيقى الرقمية، على اإلنترنت3J9 الدخول على المواقع اإللكترونية
 توفير الوصول إلى البنية التحتية لالتصاالت عن بعد،عن طريق االتصاالت عن بعد
 تأجير البنية التحتية لالتصاالت عن بعد،والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة
 إرسال، خدمات وصول االتصاالت عن بعد،والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة
، االتصاالت عن طريق الحاسب اآللي،الرسائل والصور بمساعدة الحاسب اآللي
إرسال وتوزيع البيانات أو الصور السمعية والبصرية عبر شبكة الحاسب اآللي
، توفير االتصال باإلنترنت على أساس مؤقت لألطراف الثالثة،العالمية أو اإلنترنت
،توفير إرسال إلكتروني لبيانات الدفع اإللكتروني عبر شبكة حاسب آلي عالمية
 استئجار أو، توظيف، نقل األخبار ومعلومات األحداث الجارية،خدمات وكاالت األنباء
 تجهيزات أو مكونات لالستخدام في تقديم الخدمات سابقة، أدوات،تأجير أجهزة
 استئجار، توفير االتصال بشبكة إلكترونية عبر اإلنترنت السترجاع المعلومات،الذكر
 استئجار زمن الوصول إلى نشرة حاسب،زمن الوصول إلى قاعدة بيانات حاسب آلي
،)dSJ(  خدمات مقدم خدمة اإلنترنت،آلي ولوحات رسائل وإلى شبكات حاسب آلي
. معلومات واستشارات تتعلق بجميع ما سبق ذكره،خدمات إرشاد
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

07/06/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مجموعة االمارات لالتصاالت( مجموعة اتصاالت ) ش م ع

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

Emirates
Telecommunication Group
)Company (Etisalat Group
PJSC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P. O. Box 3838, Abu Dhabi, United Arab
Emirates

ص.ب  66632 - 61922ابراج إعمار  -الدوار السادس -برج
ب  -الطابق 66
38
الصنف
679991

Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173006
Class
38

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ص.ب ، 9191 .أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البريد االلكتروني وإرسال الرسائل ،خدمات إرسال الرسائل االلكترونية ،خدمات إرسال
الرسائل الصوتية االلكترونية ،إعادة توجيه الرسائل بجميع أنواعها لعناوين االنترنت [إرسال
ر سائل عبر الويب] ،خدمات إرسال الرسائل االلكترونية الفورية ،خدمات إرسال الرسائل
متعددة الوسائط (ام ام اس) ،خدمات إرسال الرسائل عبر االنترنت ،توفير خدمات إرسال
الرسائل الفورية ،توفير وصول إلى أنظمة إرسال الرسائل االلكترونية ،خدمات إرسال الرسائل
النصية ،خدمات إرسال الرسائل الموحدة (يو ام اس) ،خدمات إرسال الرسائل الفيديوية
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة
والوصفية بمعزل عن العالمة

07/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
Electronic mail and messaging services; electronic messaging
services; electronic voice messaging services; forwarding
;]messages of all kinds to internet addresses [web messaging
instant electronic messaging services; multimedia messaging
services (MMS); online messaging services; providing instant
messaging services; provision of access to electronic
messaging systems; text messaging services; UMS (Unified
Messaging Service); video messaging services.
Disclaimer: the registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب :

14/06/2020

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

مجموعة ريحان اف زد اي ان سي
جزر العذارى البريطانية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فلمنج هاوس الطابق  ،2رود تاون ،تورتوال في جي ،6669
جزر فيرجن البريطانية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
38
الصنف
675166

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدا توجية المكالمات والرسائل القصيرة وخدم ات
االشعارات الى سائقي المركبات االلية المحليين االخرين وخدمات التوصيل ضمن محيك
المتصل الذي يستخدم الهواتف المتحركة واالتصاالت السلكية و الالسلكية.

14/06/2020

Date of

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

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172811
Class
38

Trademark

Goods/Services
Telecommunication services, specifically directing calls and
SMS and notification service to other local motor vehicle drivers
and delivery services within the vicinity of the caller who uses
mobile phones, telecommunications.
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Date of

18/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
BSH Hausgerate GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munchen,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172994
Class
38

Goods/Services
Telecommunications; provision of electronic online access to
information databases and files sent via telecommunications
media; provision of access to information on the internet and
via mobile terminals; electronic exchange of messages by
means of chatlines, chatrooms and internet forums;
telecommunications by means of platforms and portals on the
internet and via mobile terminals; provision of access to an
online interface for checking heating devices, water supply
devices, lighting devices, sanitary devices, climate devices,
ventilation devices and security devices; information and
consulting in relation to all aforementioned services; electronic
message transmission.
Disclaimer: The registration of this trademark does not give the
owners the exclusive right to use the words (Home Connect) as
a one set unit if used separately from the mark.

18/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بي اس اتش هوسجيريت جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 ألمانيا، ميونخ16793 ،91 .اس تي آر- ويري-كارل

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
675331

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توفير الوصول اإللكتروني عبر اإلنترنت إلى قواعد بيانات المعلومات والملفات،االتصاالت
 توفير الوصول إلى المعلومات عبر اإلنترنت وعبر المحطات،المرسلة عبر وسائط االتص االت
 التبادل اإللكتروني للرسائل عن طريق خطوط المحادثة وغرف الدردشة ومنتديات،المتنقلة
، االتصاالت عن طريق المنصات والبوابات على اإلنترنت وعبر المحطات المتنقلة،اإلنترنت
توفير الوصول إلى واجهة المستخدم عبر اإلنترنت لفحص أجهزة التدفئة وأجهزة إمدادات
المياه وأجهزة اإلضاءة واألجهزة الصحية وأجهزة المناخ وأجهزة التهوية وأجهزة األمن
 نقل، تقديم المعلومات واالستشارات فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله،والحماية
.الرسائل اإللكترونية

Home (  ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات:التنازل
.) كوحدة واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمةConnect
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Date of

05/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Gulf DTH LDC
lpc oapN ty
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address c/o Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
173036
Class
38

05/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جلف دي تي إتش إل دي سي
جزر كايمان
شركة اجنبية

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

،993  ص ب،بواسطة ميبلس كوربريت سيرفيسز ليمتد
 جزر كايمان، جراند كايمان،جورج تاون
،  دابوق،  شارع الحجاز/  عمان66639 - 399939 ب.ص
57 بناء رقم
38
الصنف
679991

Goods/Services
Telecommunications; broadcasting services; providing access to
computer, electronic and on-line databases; communication and
broadcasting services; audio visual communication services; audio
visual transmission services; delivery of messages by audio visual
media; transmission of data by audio visual apparatus; audio, text
and video broadcasting services via the Internet or other electronic or
communication networks to computers, tablet personal computers,
mobile phones, set top boxes attached to televisions or monitors and
other electronic or communication devices; interactive services for
television viewers including those watching on computers, tablet
personal computers, mobile phones, set top boxes attached to
televisions or monitors and other electronic or communication
devices; television broadcasting services incorporating interactive
services for viewing guides and intelligent automated selection for
programme recordal; broadcasting and transmission of interactive
television, interactive games, interactive news, interactive sport,
interactive entertainment and competitions; television broadcasting
services rendered through the medium of television programs ; video
on demand and near on demand telecommunication and/or
communication and/or broadcast and/or transmission services;
Internet portal services; web portal services; transmission, reception,
storage and processing of audio, video and data; on-line information
services provided by telecommunications; data interchange services;
electronic communications, computer aided transmission of
messages, images, and digital files; messaging services, namely
sending, receiving and forwarding messages in the form of text,
audio, graphic images or video or a combination of these formats;
instant messaging; text messaging services; multimedia messaging
services; unified messaging services; voicemail services; video
conferencing services; video telephone services; electronic
transmission of data, messages and information; satellite delivered
television services; providing a channel to satellite dishes; the
rendering of cable television services including reception,
transmission, origination and distribution of radio, television and
audio visual signals; television broadcasting services rendered
through the medium of television programmes, broadcast over
television stations and satellite and cable television; radio and
television broadcasting services; electronic bulletin board services;
internet broadcasting services; internet communication; over-the-top
(OTT) broadcasting services delivered via the internet; media and
content streaming via the internet; provision of over-the-top (OTT)
television channels; provision of over-the-top (OTT) platforms
featuring interactive television, interactive games, interactive news,
interactive sport, interactive entertainment and competitions; delivery
of messages by electronic and online media; mobile media services
in the nature of electronic transmission of entertainment media
content; telecommunication services provided via platforms and
portals on the internet and other media; data streaming via the
internet; streaming of television and media via the internet; audio and
video on demand transmission; transmission and delivery of audio

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االتصاالت؛ خدمات البث؛ توفير الربط بقواعد البيانات الحاسوبية واإللكترونية
والمباشرة؛ خدمات االتصاالت والبث؛ خدمات االتصاالت السمعبصرية؛ خدمات
اإلرسال السمعبصري؛ تسليم الرسائل من خالل الوسائط السمعبصرية؛ إرسال
البيانات بواسطة األجهزة السمعبصرية؛ خدمات بث الصوت والنصوص والفيديو عبر
اإلنترنت أو غيرها من شبكات االتصاالت أو الشبكات اإللكترونية إلى أجهزة
الحاسوب والحواسيب الشخصية اللوحية والهواتف النقالة وأجهزة االستقبال
المتصلة بتلفزيونات أو شاشات عرض وغيرها من أجهزة االتصاالت واألجهزة
اإللكترونية؛ الخدمات التفاعلية لمشاهدي التلفاز بما في ذلك أولئك الذين يشاهدونه
على الحاسوب والحواسيب الشخصية اللوحية والهواتف النقالة وأجهزة االستقبال
المتصلة بتلفزيونات أو شاشات عرض وغيرها من أجهزة االتصاالت واألجهزة
اإللكترونية؛ خ دمات البث التلفزيوني والتي تتضمن الخدمات التفاعلية ألدلة المشاهدة
واالختيار األوتوماتيكي الذكي لتسجيل البرامج؛ بث وإرسال التلفزيون التفاعلي
واأللعاب التفاعلية واألخبار التفاعلية والرياضة التفاعلية والترفيه والمسابقات
التفاعلية؛ خدمات البث التلفزيوني المقدم ة من خالل وسيط البرامج التلفزيونية؛
أو اإلرسال للفيديو عند/أو البث و/أو االتصال السلكي و/خدمات االتصال الالسلكي و
الطلب والفيديو عند الطلب المدفوع؛ خدمات بوابات اإلنترنت؛ خدمات بوابات الويب؛
إرسال واستقبال وتخزين ومعالجة الصوت والفيديو والبيانات؛ خدمات المعلومات
المباشرة التي يتم توفيرها من خالل االتصاالت؛ خدمات تبادل المعلومات؛ االتصاالت
اإللكترونية؛ إرسال الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ خدمات الرسائل وتحديدا
إرسال واستالم وإعادة إرسال الرسائل على شكل نصوص أو أصوات أو صور
رسومية أو مقاطع فيديو أو مزيج من هذه األشكال؛ الرسائل الفورية؛ خدمات
الرسائل النصية؛ خدمات رسائل الوسائط المتعددة؛ خدمات الرسائل الموحدة؛ خدمات
البريد الصوتي؛ خدمات مؤتمرات الفيديو؛ خدمات هواتف الفيديو؛ اإلرسال
اإللكتروني للبيانات والرسائل والمعلومات؛ خدمات التلفاز التي يتم تقديمها من خالل
األقمار الصناعية؛ توفير قناة إلى أطباق األقمار الصناعية؛ تقديم خدمات التلفزيون
الكابلي بما في ذلك استقبال وإرسال وإنشاء وتوزيع اإلشارات اإلذاعية والتلفزيونية
والسمعبصرية؛ خدمات البث التلفزيوني المقدمة من خالل وسيط البرامج التلفزيونية
والبث عبر المحطات الت لفزيونية والتلفزيون الساتلي والكابلي؛ خدمات البث اإلذاعي
والتلفزيوني؛ خدمات لوحات النشرات اإللكترونية؛ خدمات بث اإلنترنت؛ اتصاالت
اإلنترنت؛ خدمات بث التدفق الحي المقدم عبر اإلنترنت؛ تدفق الوسائط والمحتوى
عبر اإلنترنت؛ توفير قنوات تلفزيون التدفق الحي؛ توفير منصات التدفق الحي والتي
تتضمن التلفزيون التفاعلي واأللعاب التفاعلية واألخبار التفاعلية والرياضة التفاعلية
والترفيه والمسابقات التفاعلية؛ تسليم الرسائل من خالل الوسائط اإللكترونية
والمباشرة؛ خدمات الوسائط المتحركة على هيئة نقل إلكتروني للمحتوى اإلعالمي
الت رفيهي؛ خدمات االتصاالت المقدمة عبر المنصات والبوابات على اإلنترنت وغيره
من الوسائط؛ تدفق البيانات عبر اإلنترنت؛ تدفق التلفزيون والوسائط عبر اإلنترنت؛
اإلرسال السمعي والبصري عند الطلب؛ إرسال وتسليم المحتوى السمعي والبصري؛
.خدمات المشورة والمعلومات المتعلقة بأي من الخدمات المذكورة أعاله
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and visual content; information and advisory services relating to any
of the aforesaid services.
Priority claim: Claim Country: AE
Claim No.: 328448
Claim Date: 06/04/2020

AE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
951111 :رقم االدعاء
5959/91/91 :تاريخ االدعاء
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Date of

08/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Al Sahim FZE
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Fujairah, P.O.Box: 4422

: تاريخ ايداع الطلب

السهم م م ح
االمارات العربية المتحدة
مؤسسة فردية

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

1155:ب. ص، الفجيرة

 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 18055 -11195 P.O. Box 18055 11195, 6th Circle Emmar Towers A, 11th
Floor
173015
Class
38

08/11/2020

38

الصنف

679962

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Goods/Services
Telecommunication; Cable television broadcasting;
Communications by computer terminals; Communications by fiber
[fibre] optic networks; Communications by telegrams;
Communications by telephone; Computer aided transmission of
messages and images; Electronic bulletin board services
[telecommunications services]; information about
telecommunication; News agencies; Providing telecommunication
channels for teleshopping services; Providing telecommunications
connections to a global computer network; Providing user access
to global computer networks; Radio broadcasting; Rental of
telecommunication equipment; Satellite transmission;
Telecommunication channels (Providing-) for teleshopping
services; Telecommunications routing and junction services;
Television broadcasting; Transmission of digital files;
Transmission of greeting cards online; Wire .service; Wireless
broadcasting; internet broadcasting services

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلتصال عبر، اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية، البث بالتلفزيون الكبلي،االتصاالت
 نقل الرسائل والصور، اإلتصال بالتلفونات، اإلتصال بالتلغراف،شبكات األلياف البصرية
 معلومات حول،] خدمات لوح ات النشرات اإللكترونية [خدمات إتصاالت، عبر الكمبيوتر
 تقديم، توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد، وكاالت األنباء،االتصاالت
 توفير إمكانية توصيل المستخدم،اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر
 البث أو اإلرسال عبر، تأجير معدات اإلتصال، اإلذاعة بالراديو،بشبكات كمبيوتر عالمية
 خدمات توجيه وتوصيل، توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد،األقمار الصناعية
 إرسال بطاقات المعايدة،  إرسال الملفات الرقمية، البث بالتلفزيون،اإلتصاالت عن بعد
. خدمات البث عبر االنترنت،  البث الالسلكي، خدمات سلكية،عبر اإلنترنت

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners the
right to use the word ( ARAB G T ) separately from the mark

)ARAB G T ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال كلمة
بمعزل عن العالمة
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Date of

19/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
MBC IP FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, Dubai
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 18055 -11195 P.O. Box 18055 11195, 6th Circle Emmar Towers A, 11th
Floor
173020
Class
38

19/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 دبي، مدينة دبي لإلعالم، الطابق الخامس،مبنى ام بي سي

 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
38

Goods/Services
Telecommunications; television and radio broadcasting; cable
television broadcasting; communication by computer terminals,
fiber optic networks, telegrams & telephone; computer aided
transmission of messages and images; electronic bulletin board
services [telecommunications services]; information about
telecommunication; news agencies; paging services [radio,
telephone or other means of electronic communication]; providing
internet chatrooms; providing telecommunication channels for
teleshopping services; providing telecommunication connections
to a global computer network; rental of telecommunication
equipment, wireless communication system and satellite broadcast
equipment; teleconferencing services; wireless communication
services; cable and satellite broadcasting & transmission services;
satellite communication services; information about
telecommunication and wireless communication;
telecommunications routing and junction services; transmission of
videotext and teletext information; voice mail services; video
broadcasting & transmission services; video communication
services; video messaging services; wire services; wireless
broadcasting; audio broadcasting; satellite broadcasting; video
broadcasting; wireless broadcasting; Internet broadcasting
services; subscription television broadcasting; digital audio
broadcasting; operation of broadcasting facilities; interactive
broadcasting and communications services; interactive television
and radio broadcasting; broadcasting of programmes via the
Internet; broadcasting services relating to Internet protocol TV;
broadcasting of motion picture films via the Internet; audio, video
and multimedia broadcasting via the Internet and other
communications networks; communication via television
transmissions; television transmission services; operation of
television cable networks & television systems; video, audio and
television streaming services; streaming of television over the
Internet; all services that consist essentially of the diffusion of
radio or television programmes..

الصنف

679959

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلتصاالت عبر، البث بالتلفزيون الكبلي، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون،االتصاالت
 نقل الرسائل،الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف البصرية والبرقيات والتلفون
،] خدمات لوحات النشرات اإللكترونية [خدمات إتصاالت،والصور عبر الحاسوب
 خدمات النداء اآللي [عبر الراديو أو التلفون، وكاالت األنباء،معلومات حول االتصاالت
 توفير، توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت،]أو وسائل اإلتصال اإللكترونية األخرى
 تأجير، توفير توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية،قنوات إتصال للتسوق عن بعد
،معدات االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي ومعدات البث عبر األقمار الصناعية
 خدمات البث واإلرسال عبر الكبالت، خدمات االتصال الالسلكي،اإلجتماعات عن بُعد
 معلومات حول االتصاالت، خدمات اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية،واألقمار الصناعية
 إرسال معلومات النصوص المرئية، توجيه وربط االتصاالت،واالتصال الالسل كي
 خدمات، خدمات البث واإلرسال المرئي، خدمات البريد الصوتي،والنصوص عن بعد
 البث، البث الالسلكي، خدمات سكلية، خدمات إرسال الرسائل المرئية،االتصال المرئي
 خدمات البث عبر، البث الالسلكي، البث المرئي، البث عبر األقمار الصناعية،الصوتي
، تشغيل مرافق البث، البث الصوتي الرقمي، االشتراك في البث التلفزيوني،االنترنت
 بث البرامج عبر، البث التلفزيوني واإلذاعي التفاعلي،خدمات البث واالتصال التفاعلي
 بث أفالم الصور المتحركة، خدمات البث المتعلقة بتلفزيون بروتوكول اإلنترنت،االنترنت
 البث الصوتي والمرئي وبث الوسائط المتعددة عبر االنترنت وغيرها من،عبر االنترنت
 تشغيل، خدمات البث التلفزيوني، االتصال عبر البث التلفزيوني،شبكات االتصاالت
 خدمات التدفق المرئي والصوتي،شبكات الكابالت التلفزيونية وأنظمة التلفزيون
 جميع الخدمات التي تتكون بصفة أساسية، تدفق الت لفزيون عبر االنترنت،والتلفزيوني
.من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
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Date of

19/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
MBC IP FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, Dubai
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 P.O. Box 18055 Correspondence
11195, 6th Circle Emmar Towers A, 11th
Floor
Trademark
173023
Class
38

19/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 دبي، مدينة دبي لإلعالم، الطابق الخامس،مبنى ام بي سي
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
38

Goods/Services
Telecommunications; television and radio broadcasting; cable
television broadcasting; communication by computer terminals, fiber
optic networks, telegrams & telephone; computer aided transmission
of messages and images; electronic bulletin board services
[telecommunications services]; information about telecommunication;
news agencies; paging services [radio, telephone or other means of
electronic communication]; providing internet chatrooms; providing
telecommunication channels for teleshopping services; providing
telecommunication connections to a global computer network; rental
of telecommunication equipment, wireless communication system and
satellite broadcast equipment; teleconferencing services; wireless
communication services; cable and satellite broadcasting &
transmission services; satellite communication services; information
about telecommunication and wireless communication;
telecommunications routing and junction services; transmission of
videotext and teletext information; voice mail services; video
broadcasting & transmission services; video communication services;
video messaging services; wire services; wireless broadcasting; audio
broadcasting; satellite broadcasting; video broadcasting; wireless
broadcasting; Internet broadcasting services; subscription television
broadcasting; digital audio broadcasting; operation of broadcasting
facilities; interactive broadcasting and communications services;
interactive television and radio broadcasting; broadcasting of
programmes via the Internet; broadcasting services relating to Internet
protocol TV; broadcasting of motion picture films via the Internet;
audio, video and multimedia broadcasting via the Internet and other
communications networks; communication via television
transmissions; television transmission services; operation of
television cable networks & television systems; video, audio and
television streaming services; streaming of television over the Internet;
all services that consist essentially of the diffusion of radio or
television programmes. .

الصنف

679959

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلتصاالت، البث بالتلفزيون الكبلي، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون،االتصاالت
 نقل،عبر الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف البصرية والبرقيات والتلفون
 خدمات لوحات النشرات اإللكترونية [خدمات،الرسائل والصور عبر الحاسوب
 خدمات النداء اآللي [عبر، وكاالت األنباء، معلومات حول االتصاالت،]إتصاالت
 توفير غرف الدردشة،]الراديو أو التلفون أو وسائل اإلتصال اإللكترونية األخرى
 توفير توصيالت خاصة عبر، توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد،عبر اإلنترنت
 تأجير معدات االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي ومعدات،شبكة حاسوب دولية
، خدمات االتصال الالسلكي، اإلجتماعات عن بُعد،البث عبر األقمار الصناعية
 خدمات اإلتصاالت عبر،خدمات البث واإلرسال عبر الكبالت واألقمار الصناعية
 توجيه وربط، معلومات حول االتصاالت واالتصال الالسلكي،األقمار الصناعية
 خدمات البريد، إرسال معلومات النصوص المرئية والنصوص عن بعد،االتصاالت
 خدمات إرسال، خدمات االتصال المرئي، خدمات البث واإلرسال المرئي،الصوتي
 البث عبر األقمار، البث الصوتي، البث الالسلكي، خدمات سكلية، الرسائل المرئية
 االشتراك في، خدمات البث عبر االنترنت، البث الالسلكي، البث المرئي،الصناعية
 خدمات البث واالتصال، تشغيل مرافق البث، البث الصوتي الرقمي،البث التلفزيوني
 خدمات، ب ث البرامج عبر االنترنت، البث التلفزيوني واإلذاعي التفاعلي،التفاعلي
 بث أفالم الصور المتحركة عبر،البث المتعلقة بتلفزيون بروتوكول اإلنترنت
 البث الصوتي والمرئي وبث الوسائط المتعددة عبر االنترنت وغيرها من،االنترنت
 تشغيل، خدمات البث التلفزيوني، االتصال عبر البث التلفزيوني،شبكات االتصاالت
 خدمات التدفق المرئي والصوتي،شبكات ا لكابالت التلفزيونية وأنظمة التلفزيون
 جميع الخدمات التي تتكون بصفة، تدفق التلفزيون عبر االنترنت،والتلفزيوني
.أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

11/01/2021

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

مديرية االمن العام
االردن
هيئة حكومية
عمان  /شارع االرسال  ،ص.ب66669 ,392:

عنوان التبليغ

ص.ب  66669 - 392عمان  /شارع االرسال

رقم العالمة التجارية

675119

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البث التلفزيوني ,البث اإلذاعي

الصنف

11/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:
public security directory
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address amman / arsal stret, P.O.Box: 935, 11110

38

Applicant for
P.O.Box 935 -11110 amman / arsal stret
Correspondence
Trademark
172863
Class
38

Goods/Services
television broadcasting, radio broadcasting
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Date of

01/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
HUB71 Ltd.
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 22nd Floor, Al Sila Tower, Abu Dhabi
Global Market Square, Al Maryah Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173011
Class
39

Goods/Services
Transport, Air transport; Aircraft rental; Barge transport; Boat
transport; Brokerage (Freight ---); Brokerage (Transport ---); Bus
transport; Car transport; Chauffeur services; Delivery of goods ;
Delivery of goods by mail order; Delivery of newspapers;
Distribution of energy; Ferry-boat transport; Freight forwarding;
Freight [shipping of goods]; Marine transport; Message
delivery; Newspaper delivery; Packaging of goods; Parcel
delivery ; Railway transport; Removal services; Rental of
warehouses; Reservation (Transport-); Reservation (Travel-);
River transport; Salvage of ships; Shipbrokerage; Sightseeing
[tourism]; Storage ; Storage information; Storage of goods;
Storage (Physical-) of electronically-stored data or documents;
Taxi transport; Tours (Arranging of-); Transport and storage of
trash; Transport and storage of waste; Transport brokerage;
Transportation logistics; Travel reservation; Vehicle breakdown
assistance [towing] Vehicle rental; Warehouses (Rental of-)
Warehousing; Wrapping of goods.

01/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

ليمتد71 هب
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 جزيرة، مربعة سوق أبوظبي العالمي، برج السلع، 55 الطابق
 اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي،الماريا
 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
39
الصنف
679966

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، النقل بواسطة القوارب،  النقل بالزوارق البخارية، تأجير الطائرات، النقل الجوي،النقل
 خدمات قيادة، النقل بالسيارات، النقل بالحافالت، السمسرة في النقل،السمسرة في الشحن
، توزيع الطاقة، تسليم الصحف، تسلي م البضائع بالطلب البريدي، تسليم البضائع،السيارات
، النقل البحري، الشحن بالسفن، دفع أجرة الشحن في ميناء الوصول،النقل بواسطة العبارات
 خدمات، النقل بالسكك الحديدية، تسليم الطرود، تغليف السلع، تسليم الصحف،تسليم الرسائل
، إنقاذ السفن، النقل النهري، الحجز للسفر، الحجز ل لنقل، تأجير المستودعات،االنتقال
 تخزين، معلومات التخزين، التخزين،] ارتياد األماكن [السياحية،السمسرة في السفن
 تنظيم، النقل بسيارات األجرة، حفظ الوثائق أو المعلومات المخزنة الكترونيًا،البضائع
، لوجستيات النقل، السمسرة في النقل، نقل وتخزين النفايات، نقل وتخزين القمامة،الرحالت
 تأجير، تأجير المركبات،] تقديم المساعدة عند تعطل المركبات [جر المركبة،الحجز للسفر
. تغليف البضائع، التخزين في المستودعات،المستودعات
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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
172812
Class
39

Goods/Services
Providing a website that includes information about
transportation services and reservations for transportation
services, providing a website that includes information about
assembly and delivery services, reservations for assembly and
delivery services, transportation, packaging and storage of
goods, organizing trips and travel.

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

،6669  تورتوال في جي، رود تاون،2 فلمنج هاوس الطابق
جزر فيرجن البريطانية
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
675165

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير موقع الكتروني يتضمن معلومات حول خدمات النقل والحجوزات الخاصة بخدمات النقل
وتوفير موقع الكتروني يتضمن معلومات حول خدمات التوصيل والتسليم والحجوزات الخاصة
.بخدمات التوصيل والتسليم والنقل وتغليف السلع و تخزينها وتنظيم الرحالت والسفر
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Date of

31/08/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Qatar Airways Group
(Q.C.S.C)

lpc oapN ty
: QATAR
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha, Qatar
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172836
Class
39

Goods/Services
Reservation and booking services for transportation; travel
services; travel reservation and booking services; travel
information services; airline services; scheduled passenger
airline services; air transport; reservation services for airline
travel; airline booking services; air transportation services for
passengers; airline services for the transportation of goods;
reservation and booking of seats for travel; cargo storage
services; cargo handling services; air charter services; aircraft
chartering services; package holiday services for arranging
travel; arranging and booking of travel for package holidays;
arranging of excursions as part of package holidays; arranging
care hire as part of package holidays; arranging of sightseeing
tours as part of package holidays; arranging of tours; arranging
of excursions; arranging of cruises; arranging of flights;
arranging of car hire; vehicle rental services; vehicle parking
services; booking agency services for travel; travel courier
services; courier services; transportation of freight; air
transportation of freight; provision of information relating to
airline departures; provision of information relating to airline
arrivals; information, advisory and consultancy services relating
to the aforesaid.

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

(م.ق.م.مجموعة الخطوط الجوية القطرية )ش

:اسم طالب التسجيل

قطر
شركة اجنبية

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

،55229 .ب. ص، طريق المطار،برج الخطوط الجوية القطرية
 قطر،الدوحة
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
39
الصنف
675191

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات ترتيب الحجز والحجز، خدمات السفر،خدمات ترتيب الحجز وحجز وسائل النقل
 خدمات الخطوط الجوية للركاب، خدمات خطوط الطيران، خدمات معلومات السفر،للسفر
 خدمات، خدمات ترتيب الحجز للسفر على الخطوط الجوية، النقل الجوي،محددة المواعيد
، خدمات الخطوط الجوية لنقل البضائع، خدمات النقل الجوي للركاب،حجز الخطوط الجوية
 خدمات، خدمات مناولة البضائع، خدمات تخزين البضائع،ترتيب الحجز وحجز المقاعد للسفر
 خدمات رحالت األجازات الشاملة لترتيب، خدمات تأجير الطائرات،الرحالت الجوية المؤجرة
 ترتيب النزهات كجزء من رحالت، ترتيب وحجز السفر لرحالت األجازات الشاملة،السفر
 ترتيب رحالت، ترتيب تأجير السيارات كجزء من رحالت األجازات الشاملة،األجازات الشاملة
 ترتيب، ترتيب الرحالت،مشاهدة المعالم السياحية كجزء من رحالت األجازات الشاملة
 خدمات، ترتيب تأجير السيارات، ترتيب الرحالت الجوية، ترتيب الجو الت البحرية،النزهات
 خدمات، خدمات وكاالت الحجز للسفر، خدمات انتظار وموقف المركبات،تأجير المركبات
، النقل الجوي للبضاعة، نقل البضاعة، خدمات المرافق السياحي،المرافق السياحي للسفر
 توفير معلومات تتعلق برحالت،توفير معلومات تتعلق بالرحالت المغادرة للخطوط الجوية
 خدمات المعلومات والنصائح واالستشارات فيما يتعلق بما سبق،وصول الخطوط الجوية
.ذكره
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

08/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة عفاش الزعاتره وشريكته

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية
66639 ,357911:ب. ص، العبدلي/ عمان

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

الصويفية/ عمان66639 - 357911 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

affash al zaatreh and his
partner co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/abdali, P.O.Box: 927368, 11190

Applicant for
P.O.Box 927368 -11190 amman/swifiya
Correspondence
Trademark
173039
Class
39

Goods/Services
Arranging of cruises Arranging of tours
The registration of this mark does not give owners the right to
use common and general words if used separately from the
mark

39

الصنف

679993

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تنظيم الرحالت _ تنظيم الرحالت السياحية
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه
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Date of

08/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Modern Wings Travel
Company for Tourism and
Travel
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- ALabdali Street alaistithmar,
P.O.Box: 925005, 11190
Applicant for
P.O.Box 927832 -11190 Amman- ALabdali
Correspondence
Street alaistithmar
Trademark
172886
Class
39

Goods/Services
booking of seats for travel, arranging of travel tours, passenger
transport
the aregistration of this tried mark does not gave owners the
exclusive right to use exclusive setaeately from the mark

08/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اجنحة السفر الحديثه للسياحه والسفر

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,352992:ب. ص، عمان – العبدلي شارع االستثمار
66639
 العبدلي شارع االستثمار/  عمان66639 - 357195 ب.ص
39

الصنف

675111

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات نقل المسافرين, ترتيب رحالت السفر السياحية,حجز مقاعد السفر
)exclusive( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصاحبها الحق المطلق باستعمال
. بمعزل عن العالمة
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Date of

07/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172783
Class
40

Goods/Services
Rental of equipment for the treatment and transformation of
materials, for custom manufacturing; custom manufacture of
clothing; custom manufacture of sportswear; custom
manufacture of footwear and headgear; clothing alterations;
custom manufacture; dyeing of clothing; recycling of clothing;
application of motifs to clothing; applying finishes to clothing;
information, advisory and consultancy services in relation to the
foregoing.
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3446089
Claim Date: 21/11/2019

07/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جيمشارك ليمتد
بريطانيا
شركة اجنبية

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

، سينترال بوليفارد9 ، بليث فالي بارك.كيو.اتش.اس.جي
 المملكة المتحدة، ايه بي1 39  بي،سوليهل
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
40
الصنف
675719

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، التصنيع المخصص للمالبس،تأجير معدات لمعالجة وتحويل المواد للتصنيع المخصص
، التصنيع المخصص للباس القدم وأغطية الرأس،التصنيع المخصص للمالبس الرياضية
، إعادة تدوير المالبس، صب اغة المالبس، التصنيع المخصص،إجراء التعديالت على المالبس
 خدمات المعلومات، تطبيق التشطيبات على المالبس،تطبيق الزخارف على المالبس
.والمشورة واالستشارات المتعلقة بما سبق

GB :  بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
9111913 :رقم االدعاء
5963/66/56 :تاريخ االدعاء

267

تاريخ ايداع الطلب :

01/06/2020

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

شركة روسيل للتجارة العامة ذ.م.م
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

المدينة /الشارع عمان /شارع مكة  -عمارة رقم ، 617
ص.ب66329 ,1111:
ص.ب  66329 - 1111المدينة /الشارع عمان /شارع مكة -
عمارة رقم 617
40
الصنف
675731

من اجل البضائع/الخدمات التالية
انتاج الطاقة ,توليد كهربا ء من الطاقة الشمسية ,استشارات مرتبطة بإنتاج الطاقة
الكهربائية ,استشارات مرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائية ,توليد كهرباء باستخدام
الطاقة الشمسية ,مشورات تتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ,إنتاج طاقة بواسطة محطات
الطاقة؛ مشورات تتعلق بتوريد الطاقة الكهربائية ,إنتاج ومعالجة وقود وغيره من مصادر
الطاقة ,توليد طاقة ,إنتاج طاقة كهربائية ,إنتاج طاقة كهرمائية ,إيجار معدات توليد طاقة,
تأجير معدات توليد طاقة ,توليد طاقة كهربائية ,توليد كهرباء من طاقة األمواج ,توليد
كهرباء من طاقة الرباح ,توليد كهرباء من طاقة الشمس ,معالجة طاقة وتحوبلها ,معالجة
وتحويل طاقة ,إنتاج طاقة كهربائية من مصادر متجددة ,توليد كهرباء باستخدام طاقة
األمواج ,توليد كهرباء باستخدام طاقة الرياح ,توليد كهرباء باستخدام طاقة الشمس ,إنتاج
طاقة بواسطة محطات الطاقة النووية ,إنتاج طاقة كهربائية باستخدام حبس الكربون ,إنتاج
طاقة كهربائية من مصادر األمواج والرياح والشمس ,توليد طاقة كهربائيه باستخدام حبس
الكربون ,توليد كهرياء باستخدام طاقة األمواج ,والرباح والشمس ,توليد كهرباء من طاقة
األمواج ,والرياح والشمس ,توليد كهرياء من طاقة األمواج ,والرياح والطاقة الشمسية,
توليد كهرباء باستخدام طاقة األمواج .والرياح والطاقة الشمسية ,خدمات استعالمات ومشورة
مرتبطة بتوليد الكهرباء من طاقة األمواج؛ خدمات معلومات ونصح متعلقة بتوليد
الكهرباء من طاقة األمواج؛ تأجير المولدات؛ توليد كهرباء شمسية
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ( )solisبمعزل عن
العالمه

01/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Rosil lil tejara alameh l.l.c
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
 Applicant Address City/ streetamman - Makkah streetno167- second floor, P.O.Box: 4888, 11953
Applicant for
 P.O.Box 4888 -11953 City/ streetammanCorrespondence
Makkah street - no167- second floor
Trademark
172796
Class
40

Goods/Services
;Production of energy; generation of solar electricity
consultancy services relating to the generation of electrical
energy; production of energy by power plants; production and
processing of fuels and of other sources of energy; production
;of hydroelectric power, rental of energy generating equipment
generation of electrical power; generation of electricity from
;wave energy; generation of electricity from wind energy
processing and transforming of energy, production of electrical
energy from renewable sources; production of energy by
nuclear power plants; generation of electrical energy from wave,
wind and solar sources; generation of electrical power using
carbon sequestration, generation of electricity from wave, wind
and solar energy; information and advisory services relating to
the generation of electricity from wave energy; rental of
generators.
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (solis)if used separately from the mark
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

اوهانس هامبارسوم اوهانس حاالجيان

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان ش دحمان الحجازي  ،ص.ب66612 ,659121:

عنوان التبليغ

ص.ب  66612 - 659121عمان ش دحمان الحجازي

رقم العالمة التجارية

675325

من اجل البضائع/الخدمات التالية
طباعة ثالثية االبعاد للغير

23/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Ohanes Haladjian
foundation
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Dahman Al Hijazi Street, P.O.Box: 123456,
11185

40

Applicant for
P.O.Box 123456 -11185 Dahman Al Hijazi
Correspondence
Street
Trademark
172952
Class
40

Goods/Services
Custom 3D Printing for others
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Date of

13/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Royal Commission for
AlUla County
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
GOVERNMENT BODY
Applicant Career
Applicant Address Oud Dunes – Amro Aldumairi Street Diplomatic Quarter - Unit No. 7747 No. 1
Riyadh 3357 – 12512 – Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
172840
Class
41

Goods/Services
Academies [education]; Amusement arcade services (Providing
—); Amusement parks; Amusements; Animal training;
Arranging and conducting of colloquiums; Arranging and
conducting of concerts; Arranging and conducting of
conferences; Arranging and conducting of congresses;
Arranging and conducting of seminars; Arranging and
conducting of symposiums; Arranging and conducting of
workshops [training]; Arranging of beauty contests; Beauty
contests (arranging of-); Booking of seats for shows; Books
(Publication of-); Camp services (Holiday-) [entertainment];
Camp services (Sport-); Cine-films (Rental of-); Cinema
presentations; Club services [entertainment or education];
Coaching [training]; Colloquiums (Arranging and conducting of); Competitions (Organization of-) [education or entertainment];
Competitions (Organization of sports-); conducting fitness
classes; Conducting of concerts (Arranging and-); Conferences
(Arranging and conducting of-); Congresses (Arranging and
conducting of-); Disc jockey services; Dubbing; Editing
(Videotape-); Education information; Entertainer services;
Entertainment; Entertainment information; Exhibition
(Organization of-) for cultural or educational purposes; Fashion
shows for entertainment purposes (Organization of-); Film
production, other than advertising films; Game services
provided on-line from a computer network; Games equipment
rental; Golf facilities (Providing-); Gymnastic instruction; Health
club services [health and fitness training]; Holiday camp
services [entertainment]; Information (Education-); Information
(Entertainment-); Information (Recreation-); Instruction services;
Interpretation (Sign language-); Language interpreter services;
Layout services, other than for advertising purposes;
Production of radio and television programmes; Radio and
television programmes (Production of-); Rental of sports
equipment, except vehicles; Schools (Boarding-); Schools
(Nursery-); Zoological garden services.

13/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الهيئة الملكية لمحافظة العال

:اسم طالب التسجيل

سعودية
هيئة حكومية

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

 وحدة-  حي السفارات-  شارع عمرو الضميري- عود ديونز
 المملكة العربية-65265- 9927  الرياض6  رقم7717
السعودية
أبو غزالة للملكية الفكرية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
66635  عمان356699  ب. ص، شارع مكة،691 رقم
االردن
41
الصنف
675119

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تدريب، التسلية، حدائق المالهي، تقديم خدمات قاعات التسلية،]االكاديميات [للتربية والتعليم
 تنظيم وإدارة، تنظيم وإقامة الحفالت الموسيقية،  تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية،الحيوانات
، تنظيم وإدارة الندوات، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، تنظيم وإدارة اإلجتماعات،المؤتمرات
 حجز، تنظيم مسابقات الجمال، تنظيم مسابقات الجمال،]تنظيم وإدارة ورشات العمل [تدريب
 خدمات،] خد مات معسكرات العطالت [للترفيه، نشر الكتب،المقاعد للعروض المسرحية
 خدمات النوادي، عروض األفالم السينمائية، تأجير األفالم السينمائية،المعسكرات الرياضية
 تنظيم المباريات أو، تنظيم وإدارة حلقات دراسية،] التمرين [التدريب،][للترفيه أو التعليم
 تنظيم، إقامة حصص لياقة بدنية، تنظيم المباريات الرياضية،]المنافسات [للتعليم أو الترفيه
 خدمات، تنظيم وإدارة اإلجتماعات، تنظيم وإدارة المؤتمرات،وإقامة الحفالت الموسيقية
 معلومات عن التربية، إعداد أشرطة الفيديو، إعادة تسجيل الصوت،فارس األسطوانات
 تنظيم المعارض لألغراض الثقافية، معلومات عن الترفيه، الترفيه، خدمات المضيف،والتعليم
 إنتاج أفالم بخالف أفالم الدعاية، تنظيم عروض األزياء لغايات الترفيه،أو التعليمية
 توفير، تأجير معدات األلعاب، خدمات األلعاب المقدمة مباشرة من شبكة كمبيوتر،واإلعالن
 خدمات النوادي الصحية [تدريب للياقة، تعليمات الرياضة البدنية،تسهيالت لعبة الغولف
 معلومات عن التربية،] خدمات معسكرات العطالت [للترفيه،]البدنية والحفاظ على الصحة
 تفسير لغة، خدمات التدريس، معلومات عن اإلستجمام، معلومات عن الترفيه،والتعليم
، خدمات تصميم بخالف المستخدمة لغايات الدعاية واإلعالن، خدمات ترجمة اللغات،اإلشارة
 تأجير معدات الرياضة عدا، إنتاج برامج الراديو والتلفزيون،إنت اج برامج الراديو والتلفزيون
. حدائق الحيوان، دور حضانة، مدارس داخلية،المركبات
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Date of

27/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Super Pupm Gym Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ abdallah ghoshe , P.O.Box: 7119,
11118
Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 amman/ abdallah
Correspondence
ghoshe
Trademark
173040
Class
41

Goods/Services
Recreation and training services; sporting activities,
gymnasium services; health club services; sports club services:
fitness club services; exercise instruction, advisory, and
training services;sports tuition, coaching, and instruction;
information, advisory, and consultancy services relating to any
or all of the aforesaid; publication of printed matter and
electronic media with respect to fitnwss and health club related
programs, including the publication of music and video and
audio cisual resources and training materials in digital format;
the provision of on-line electronic publications and digital music
(not downloadable) from the Internet, all the foregoing related to
fitness, health and sport
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use word (super pump gym)if used separately from
the mark

41

27/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة المضخه القويه لبناء االجسام
االردن
م.م.ذ
66661 ,7663:ب. ص،  ش عبد هللا غوشه/عمان

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

 ش عبد هللا غوشه/ عمان66661 - 7663 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

679919

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات, خدمات صاالت الرياضة البدنية, االنشطة الرياضية,خدمات االستحمام و التدريب
 خدمات تقديم, خدمات نوادي اللياقة البدنية, خدمات النوادي الرياضية,النوادي الصحية
 خدمات التعليم و التدريب الخاص,التوجيهات و النصائح و التدريب الخاصة بالتمرين البدني
 خدمات توفير المعلومات و المشورة و االستشارة,و التوجيه المتعلقة بأنواع بالرياضة
 نشر المواد المطبوعة و الوسائط اإللكترونية المتعلقة,المتعلقة باي او بجميع ما ذكر اعاله
ببرامج نوادي اللياقة البدنية و النوادي الصحية بما فيها نشر المصادر الموسيقية و الفيديو
الي ن) من-اإللكترونية و الموسيقى الرقمية (غير القابلة للتنزيل) المباشرة (ان
االنترنت و جميع ما ذكر اعاله مرتبط باللياقة البدنية و الصحة و الرياضة.

super pump ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
) بمعزل عن العالمهgym
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Date of

08/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ORANGE BRAND
SERVICES LIMITED
lpc oapN ty
: UNITED KINGDOM
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1
2AQ, United Kingdom
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
Trademark
172902
Class
41

08/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اورانج براند سيرفيسز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

بريطانيا
شركة اجنبية

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

 المملكة، ايه كيو5 6  اس إي، لندن، مور لندن ريفرسايد9
المتحدة
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
675395

Goods/Services
Education and training services; entertainment services; sporting
and cultural activities; information relating to education,
entertainment, sporting and cultural events provided on-line from a
computer database or the Internet or provided by other means;
electronic games services provided from a computer database or
by means of the Internet; video, audio and computer games rental
services; radio and television entertainment services; publishing
and production of music, films (other than advertising films), radio
and television programmes and of teleshopping and webshopping
programmes; organising of games and competitions; providing online electronic publications; providing programs for consumer
video games and handheld game apparatus via wireless
communication (non downloadable); publication of electronic
books and journals on-line; provision of movie, television and
music video entertainment via an interactive web site; publication
of texts in electronic format or otherwise; publishing and
production services for sound and/or visual media; exhibition
services; organisation, production and presentation of music
concerts, musical, theatrical and video performances, festivals,
tours and other musical and cultural performances, events and
activities; organisation, management or arrangement of video
games events; post-production editing services in the field of
music, videos and films; news programming services for
transmission across the Internet; arranging and conducting of
conferences, seminars, symposia, tutorials, workshops, courses,
conventions and exhibitions; interactive and distance learning or
training courses and sessions provided on-line via a
telecommunications link or computer network or provided by other
means; translation services; art gallery services provided on-line
via a telecommunications link; gaming services; club services;
ticket reservation and booking services for entertainment, sporting
and cultural events; electronic library services for the supply of
electronic information (including archive information) in the form of
electronic texts, audio and/or video information and data, games
and amusements; provision and operation of electronic
conferencing; providing digital music (not downloadable) from the
Internet; providing photographs, pictures, graphics, sound bites,
films, videos and audio-visual programmes (not downloadable) online or from computer databases or the Internet or Internet
websites; photography services; business mentoring; provision of
information and advice relating to all of the aforesaid services.
Special condition: Claiming orange, white and black colors.

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معلومات حول, األنشطة الثقافية والرياضية, خدمات ترفيهية,خدمات التعليم والتدريب
أحداث تعليمية وترفيهية ورياضية وثقافية توفرها الشبكة من قاعدة بيانات الحاسب
 خدمات األلعاب اإللكترونية التي توفرها,اآللي أو شبكة اإلنترنت أو غيرها من الوسائل
 خدمات تأجير معدات فيديوية,قاعدة بيانات الحاسب اآللي أو وسائل شبكة اإلنترنت
 نشر وإنتاج, خدمات الترفيه عن طريق التلفاز أو الراديو,وسمعية والعاب الكمبيوتر
الموسيقى واألفالم (بخالف االفالم الدعائية) وبرامج التلفاز والراديو وبرامج التسوق
 توفير المطبوعات اإللكترونية على، تنظيم األلعاب والمسابقات,عن بعد أو عبر اإلنترنت
 توفير البرامج لمستهلكي العاب الفيديو و اجهزة األلعاب الكفية,شبكة اإلنترنت
 نشر الكتب والصحف،)(المحمولة باليد) عبر االتصال الالسيلكي (غير قابلة للتنزيل
 توفيرالترفيه الفيديوي لالفالم والتلفزيون والموسيقى عبر،اإللكترونية عبر االنترنت
 نشر خدمات اإلعالم المسموع, نشر النصوص بشكل إلكتروني أو غيره،موقع تفاعل ي
 تنظيم وإنتاج وتقديم الحفالت واالحداث واالنشطة, خدمات المعارض،والمرئي وإنتاجه
الموسيقية والعروض الموسيقية والمسرحية والفيديوية والمهرجانات والجوالت وغيرها
 خدمات، تنظيم وإدارة أو اعداد مناسبات ألعاب الفيديو،من العروض الموسيقية والثقافية
التحرير بعد اإلنتاج في مجال الموسيقى والفيديو واألفالم؛ خدمات برمجة األخبار
 إعداد وإدارة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمواد,إلرسالها عبر شبكة اإلنترنت
 جلسات ودورات تعليمية،التعليمية وورشات العمل والدورات والمؤتمرات والمعارض
فعالة وعن بعد متوفرة على الشبكة عن طريق وسائل االتصال عن بعد أو شبكة
 خدمات المتاحف الفنية, خدمات الترجمة,الحاسب اآللي أو عن طريق أي وسائل أخرى
 خدمات, خدمات األلعاب,المتوفرة على الشبكة عن طريق وسائل االتصال عن بعد
 خدمات, خدمات الحجز و حجز التذاكر لألحداث الثقافية والرياضية والترفيهية,النوادي
المكتبات اإللكترونية لتوفير معلومات إلكترونية (بما في ذلك معلومات أرشيفية) على
 توفير,شكل نصوص إلكترونية ومعلومات وبيانات صورية وسمعية واأللعاب والترفيه
 توفير موسيقى رقمية (غير قابلة للتحميل) من شبكة,وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية
 توفير الصور الفوتوغرافية والصور والرسومات وحدات تخزين حاسوبي،اإلنترنت
للصوت واألفالم والفيديو والبرامج السمعية والبصرية (ال يمكن تحميلها) توفرها على
شبكة االنترنت أو من قواعد بيانات الحاسب اآللي أو وسائل شبكة اإلنترنت أو مواقع
 توفير المعلومات والمشورة، توجيه األعمال، خدمات التصوير الفوتوغرافي،االنترنت
.فيما يتعلق بالخدمات المذكورة أعاله

.مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض واالسود
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Date of

26/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Society for Human
Resource Management
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
NON PROFIT ORGANIZATION
Applicant Career
Applicant Address 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia,
22314
Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173017
Class
41

Goods/Services
Arranging and conducting educational conferences, exhibitions,
seminars, professional workshops and training courses in the
field of human resource management; education in the field of
human resource management rendered through
correspondence course, video conferences, live and online
classes, seminars and workshops; providing teaching and
training services in the field of human resource management;
developing educational manuals and materials for others in the
field of human resource management; online publications in the
field of human resource management; providing a website
featuring educational materials and publications in the field of
human resources.
Disclaimer: The registration of this mark does not give owners
the right to use the word ( SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT ) separately from the mark

26/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جمعية إدارة الموارد البشرية

:اسم طالب التسجيل

امريكا
جمعية غير ربحية

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

55961 , فيرجينيا، اإلسكندرية، دوك ستريت6199

 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
41
الصنف
679967

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تنظيم وإدارة المؤتمرات التعليمية والمعارض والحلقات الدراسية وورشات العمل المهنية
 خدمات التعليم في مجال إدارة الموارد،والدورات التدريبية في مجال إدارة الموارد البشرية
البشرية مقدمة من خالل دورات تدريبية في المراسالت والمؤتمرات المرئية والدروس الحية
 توفير خدمات التدريس والتدريب في،وعبر االنترنت والحلقات الدراسية وورشات العمل
 تطوير األدلة والمواد التعليمية لآلخرين في مجال إدارة الموارد،مجال إدارة الموارد البشرية
 توفير مواقع الكترونية، خدمات النشر عبر االنترنت في مجال إدارة الموارد البشرية،البشرية
.تشتمل على مواد تعليمية ومنشورات في مجال إدارة الموارد البشرية

SOCIETY ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال كلمة
) بمعزل عن العالمةFOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
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Date of

04/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Savvas Learning
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 502, 15 E. Midland Ave., Paramus,
NEW JERSEY UNITED STATES 07652
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172921
Class
41

Goods/Services
Book publishing services in the field of Pre-K education;
literacy, language arts, reading and mathematics education,
namely, publication of pre-K educational programs online in
English and Spanish languages in the nature of providing a
website featuring resources, namely, a website featuring
primarily non-downloadable publications in the nature of
children's electronic books and also featuring interactive
software games in the nature of providing online nondownloadable game software, on-line non-downloadable
educational videos featuring literacy, language arts, reading and
mathematics instruction, teacher guides and assessment
materials and tools in the nature of non-downloadable
electronic publications in the nature of a digital bookshelf with a
large selection of digital trade books which build literacy skills
in the field of literacy, language arts, reading and mathematics
instruction; providing on-line customized publications in the
nature of trade books, story books, and teacher guides in the
fields of pre-K education and literacy, language arts and
mathematics education; online educational services, namely,
workshops and seminars provided to educational institutions
and school districts in the fields of assessment and
improvement of student learning, instructor and teacher
development and training, parental education, curriculum
development, course management, and distribution of printed
and electronic materials in connection therewith; providing
educational content in the nature of on-line videos featuring
literacy, language arts, reading and mathematics instruction,
and music, not downloadable, accessible to teachers, children
and their parents offered via a global computer information
network online and accessible with mobile devices in
connection with the educational instruction program offered at
the pre-school level
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88781411
Claim Date: 31/01/2020
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words (PRE-K) as a one set unit if
used separately from the mark.

04/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سافاز ليرنينغ كومباني ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، باراموس،. ميدالند ايه في اي. اي62 ،295 سويت
97125  الواليات المتحدة األمريكية،نيوجيرسي
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
675356

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تعليم الكتابة والفنون اللغوية،خدمات نشر الكتب في مجال التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة
والقراءة والرياضيات وتحديدًا و نشر برامج تعليمية للمرحلة ما قبل المدرسة على اإلنترنت
باللغات اإلنجليزية واإلسبانية في شكل توفير موقع إلكتروني يعرض مصادر وتحديدًا موقع
إلكتروني يعرض بشكل أساسي منشورات غير قابلة للتنزيل في شكل كتب إلكترونية لألطفال
وكذلك يعرض ألعاب برمجيات تفاعلية في شكل توفير برمجيات ألعاب على اإلنترنت غير
قابلة للتنزيل و فيديوهات تعليمية على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل ل عرض تدريس الكتابة و
الفنون اللغوية و القراءة والرياضيات و أدلة المدرسين ومواد التقييم وأدوات في شكل
منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل في شكل رف كتب رقمي مع مجموعة كبيرة مختارة
من كتب التجارة الرقمية التي تؤسس مهارات الكتابة في مجال تدريس الكتابة و الفنون
 توفير منشورات على اإلنترنت مخصصة في شكل كتب،اللغوية و القراءة والرياضيات
التجارة و كتب قصصية وأدلة مدرسين في مجاالت التعليم للمرحلة ما قبل المدرسة وتعليم
 خدمات تعليمية على اإلنترنت وتحديدًا ورش عمل،الكتابة و الفنون اللغوية والرياضيات
وحلقات نقاشية يتم ت وفيرها إلى المعاهد التعليمية ومناطق المدارس في مجاالت تقييم
وتحسين تعلم الطالب وتطوير وتدريب المعلمين والمدرسين و التعليم من خالل الوالدين و
 توفير،تطوير المناهج و إدارة الدورات وتوزيع المواد المطبوعة واإللكترونية باالتصال معها
محتوى تعليمي في شكل فيديوهات على اإلنترنت تعرض تدريس الكتابة و الفنون اللغوية و
القراءة والرياضيات و والموسيقى و غير قابلين للتنزيل و بشكل سهل الوصول للمدرسين و
واألطفال ووالديهم يتم تقديمها عبر شبكة معلومات حاسوب دولية على اإلنترنت وسهل
الوصول بواسطة أجهزة محمولة باالتصال مع برنامج التدريس التعليمي المقدم في المستوى
.ما قبل المدرسة

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
11716166 :رقم االدعاء
5959/96/96 :تاريخ االدعاء
) كوحدةPRE-K ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
.واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

04/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
RUN JORDAN
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
NON PROFIT ORGANIZATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Hussain Al-Jesser, P.O.Box:
941001, 11194
Applicant for
P.O.Box 941001 -11194 Amman/ Hussain
Correspondence
Al-Jesser
Trademark
172945
Class
41

Goods/Services
organization of sports competitions
Claiming Color Purple, green, red, yellow and blue as per the
specimen filed at the Trademark Office
The registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to (Run), (Jordan) separately from the mark

41

04/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الجمعية االردنية للماراثونات الخيرية
االردن
جمعية غير ربحية
66631 ,316996:ب. ص،  شارع حسين الجسر/عمان

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

 شارع حسين الجسر/ عمان66631 - 316996 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

675312

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تنظيم المنافسات الرياضية
 األصفر و األزرق وذلك بموجب، األحمر، األخضر،ان تسجيل هذه العالمة محدده البنفسجي
.النموذج المودع مع الطلب
Run), (Jordan )( إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
.بمعزل عن العالمة
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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
172995
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.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words (American Gourmet) as a one
set unit if used separately from the mark.

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،66166  الرياض، حي المؤتمرات،طريق مكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية،171
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
675332

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
American ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
.) كوحدة واحدة وإذا وردت بمعزل عن العالمةGourmet
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ACTELION
PHARMACEUTICALS,
LTD.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address GEWERBESTRASSE 16 CH-4123
ALLSCHWIL SWITZERLAND

: تاريخ ايداع الطلب

اكتيليون فارماسيوتيكالز ليمتد

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا,  الستشويل1659 , 61 جيويربشتراسيه

SMAS Intellectual Property P.O.Box
 بناية رقم66636 - 369219 ب.سماس للملكية الفكريةص
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor
 شارع محمد، حي الصالحين، بجانب مدارس الدر المنثور، 1
Almanthoor Schools Al-Salheen District,
 االردن- عمان، منطقة تالع العلي،هليل
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region
AMMAN Jordan
172801
Class
41
41
الصنف
675196

Applicant for
Correspondence

Trademark

27/08/2020

Goods/Services
Educational services in the field of pulmonary hypertension.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات التعليمية في مجال ارتفاع ضغط الشريان الرئوي
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Date of

05/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Gulf DTH LDC
lpc oapN ty
: CAYMAN ISLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address c/o Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
173037
Class
41

05/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

جلف دي تي إتش إل دي سي
جزر كايمان
شركة اجنبية

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

،993  ص ب،بواسطة ميبلس كوربريت سيرفيسز ليمتد
 جزر كايمان، جراند كايمان،جورج تاون
،  دابوق،  شارع الحجاز/  عمان66639 - 399939 ب.ص
57 بناء رقم
41
الصنف
679997

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; entertainment
information; television entertainment; sporting and cultural activities;
timing of sports events; production, presentation and distribution of
movies, television movies and television programmes; providing
computer, electronic and on-line databases for educational,
recreational and entertainment; video sharing and photo sharing
services; production, presentation, distribution, networking and rental
of material with a visual and/or audio element, including television and
radio programmes, movies, sound and video recordings, interactive
entertainment, interactive television; CD-ROMs, DVD-ROMs, computer
games, interactive games, interactive competitions, sporting events
and concerts; viewing guide services; viewing guide services
facilitating the recordal and fixed term rental of programmes and
movies; television programme recording services automatically
initiated on the basis of customer habits/preferences; video on
demand and near video on demand entertainment; providing movies,
videos and television programmes to viewers on demand and near on
demand; satellite delivered and cable television programming
services; production of programme material for satellite delivered
broadcasts and cable television; furnishing and distributing
entertainment, including motion pictures, series and other attractions,
by way of or relating to satellite delivered television, cable television,
broadcast television, radio, the Internet or other electronic and
communication networks; publication of books, magazines and other
printed matter; electronic publications (not downloadable); electronic
publishing services for others; book reviews; book lending, renting of
films, television programmes and series; education services;
electronic games services provided by means of the Internet or any
other telecommunications or communications network; furnishing and
distributing entertainment, including motion pictures, series and other
attractions, by way of or relating to satellite delivered television, cable
television, broadcast television, radio and the internet; provision of
entertainment services and information about entertainment services
via the internet, or via a computer database or by other electronic
means; provision of the aforementioned services and information
about these services via the Internet or via a computer database or by
other electronic means to computers, tablet personal computers,
mobile phones, set top boxes attached to televisions or monitors and
other electronic or communication devices; internet radio
entertainment services; entertainment provided via the internet;
internet games (non-downloadable); providing television entertainment
services via the internet; video on demand and near video on demand
entertainment services provided via the internet.
Priority claim: Claim Country: AE
Claim No.: 328457
Claim Date: 06/04/2020

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
التعليم والتهذيب؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ معلومات عن الترفيه؛ الترفيه
التلفزيوني؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ توقيت الفعاليات الرياضية؛ إنتاج وتقديم
وتوزيع األفالم واألفالم التلفزيونية والبرامج التلفزيونية؛ توفير قواعد البيانات
الحاسوبية واإللكترونية والمباشرة ألغراض التعليم واالستجمام والترفيه؛ خدمات
مشاركة الفيديو ومشاركة الصور؛ إنتاج وتقديم وتوزيع ومشابكة وتأجير مواد ذات
أو بصري بما في ذلك البرامج اإلذاعية والتلفزيونية واألفالم/عنصر سمعي و
وتسجيالت الصوت والفيديو والترفيه التفاعلي والتلفزيون التفاعلي؛ األقراص
المدمجة واألقراص متعددة االستعماالت وألعاب الحاسوب واأللعاب التفاعلية
والمسابقات والفعاليات الرياضية والحفالت الموسيقية التفاعلية؛ خدمات أدلة
المشاهدة؛ خدمات أدلة المشاهدة التي تسهل التسجيل والتأجير محدد المدة للبرامج
واألفالم؛ خدمات تسجيل البرامج التلفزيونية أوتوماتيكيا التي يتم إجرائها على
أساس عادات مشاهدة العمالء أو ما يفضلونه؛ ترفيه الفيديو عند الطلب والفيديو
عند الطلب المدفوع؛ توفير األفالم والفيديوهات والبرامج التلفزيونية إلى
المشاهدين عند الطلب وعند الطلب ا لمدفوع؛ خدمات البرامج التلفزيونية المقدمة
عن طريق األقمار الصناعية أو الكابل؛ إنتاج مواد البرامج لإلرسال من خالل
األقمار الصناعية والبث التليفزيوني عن طريق الكابل؛ تقديم وتوزيع البرامج
الترفيهية بما في ذلك األفالم والمسلسالت وغيرها من عناصر الجذب بواسطة أو
التي ترتبط بالبث التليفزيوني عن طريق األقمار الصناعية والبث التليفزيوني عن
طريق الكابل واإلرسال التليفزيوني والراديو واإلنترنت وغيرها من شبكات
االتصاالت أو الشبكات اإللكترونية؛ نشر الكتب والمجالت وغيرها من المطبوعات؛
المنشورات اإللكترونية (غير القابلة للتنزيل)؛ خدمات النشر اإللكتروني للغير؛
الدراسات النقدية للكتب؛ إعارة الكتب وتأجير األفالم والبرامج والمسلسالت
التلفزيونية؛ خدمات التعليم؛ خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة بواسطة اإلنترنت
أو غيرها من شبكات االتصاالت السلكية أو الالسلكية األخرى؛ تقديم وتوزيع
البرامج الترفيهية بما في ذلك األفالم والمسلسالت وغيرها من عناصر الجذب
بواسطة أو التي ترتبط بالبث التليفزيوني عن طريق األقمار الصناعية والبث
التليفزيوني عن طريق الكابل واإلرسال التليفزيوني والراديو واإلنترنت؛ توفير
خدمات الترفيه ومعلومات عن خدمات الترفيه عبر اإلنترنت أو عبر قاعدة بيانات
حاسوبية أو غيرها من الوسائل اإللكترونية؛ توفير الخدمات المذكورة أعاله
والمعلومات عن هذه الخدمات عبر اإلنترنت أو عبر قاعدة بيانات حاسوبية أو
غيرها من الوسائل اإللكترونية إلى أجهزة الحاسوب والحواسيب الشخصية اللوحية
والهواتف الن قالة وأجهزة االستقبال المتصلة بتلفزيونات أو شاشات عرض وغيرها
من أجهزة االتصاالت واألجهزة اإللكترونية؛ خدمات الترفيه اإلذاعي عبر اإلنترنت؛
الترفيه المقدم عبر اإلنترنت؛ ألعاب اإلنترنت (غير القابلة للتنزيل)؛ توفير خدمات
الترفيه التلفزيوني عبر اإلنترنت؛ خدمات ترفيه الفيديو عند الطلب والفيديو عند
.الطلب المدفوع المقدمة عبر اإلنترنت

AE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
951127 :رقم االدعاء
5959/91/91 :تاريخ االدعاء
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Date of

20/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
zaid helyl and partner co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al swifiya, P.O.Box: 2413, 11181

Applicant for
P.O.Box 2413 -11181 Amman\ Hai Alsahel
Correspondence
\ 57 Haram Bin Qutbah st.
Trademark
173041
Class
41

Goods/Services
publication of books, electronic desktop publishing, instruction
services

20/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

زيد هليل وشريكه
االردن
تضامن

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

66616 ,5169:ب. ص، الصويفيه/عمان

 شارع هرم27 /  حي السهل/  عمان66616 - 5169 ب.ص
بن قطبة
41
الصنف
679916

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات التدريب, خدمات النشر المكتبي االلكتروني,خدمات نشر الكتب
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Date of

19/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
MBC IP FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, Dubai
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 18055 -11195 P.O. Box 18055 11195, 6th Circle Emmar Towers A, 11th
Floor
173021
Class
41

19/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 دبي، مدينة دبي لإلعالم، الطابق الخامس،مبنى ام بي سي

 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
41

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural
activities; arranging of beauty contests; booking of seats for shows;
cinema presentations; digital imaging services; dubbing;
entertainment & education information; film production; layout
services other than for advertising purposes; presentation of live
performances; microfilming; rental of motion pictures; providing of
movie theater facilities; news reporters services; photographic
reporting; photography; party planning (entertainment); production,
preparation & presentation of radio and television programmes;
production of shows; video tape film production; rental of radio and
television sets; radio, television & cinema entertainment; rental of
video cassette recorders; recording studio services; providing of
entertainment facilities; rental of audio equipment; rental of
camcorders; rental of cine-films; rental of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios; rental of movie projectors and
accessories; rental of show scenery; rental of sound recordings; rental
of video cameras; rental of videotapes; scriptwriting services; movie
studios; subtitling; publication & writing of texts other than publicity
texts; theater productions; ticket agency services (entertainment);
timing of sports events; translation; videotape editing; videotaping;
organization of competitions (entertainment); animated musical
entertainment services; arranging of musical and visual entertainment;
audio entertainment services; audio-visual display presentation
services for entertainment purposes; interactive entertainment;
organisation of entertainment events; preparation of entertainment
programmes for broadcasting; providing facilities for entertainment;
video & computer game entertainment services; game services
provided on-line (from a computer network) or any other
communication network; distribution of tv series for broadcast by
independent television stations; direction of radio and television
programs; news programme services for radio or television; providing
online electronic publications (not downloadable); publication of
books; publication of electronic books and journals on-line; provision
of news information; music composition services; organization of
shows [impresario services]; photogrpic reporting; photography;
production of music; recording studio services; rental of stage
scenery; television entertainment; videotaping; all production services
that fall in the class; services having the basic aim of the
entertainment, amusement or recreation; presentation of works of
visual art or literature to the public for cultural, entertainment of
educational purposes. .

الصنف

679956

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم مسابقات، األنشطة الرياضية والثقافية، الترفيه، التدريب،التعليم والتهذيب
 خدمات التصوير، عروض سينمائية، حجز المقاعد للعروض المسرحية،الجمال
 إنتاج، معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم، إعادة تسجيل الصوت،الرقمي
 عرض، خ دمات التصميم بخالف المستخدمة لغايات الدعاية واإلعالن،األفالم
 توفير تجهيزات دُور، تأجير األفالم السينمائية، التصوير بالميكروفلم،تمثيليات حية
، التصوير الفوتوغرافي، تقديم التقارير المصورة، خدمات مراسلي األنباء،السينما
 إنتاج، إنتاج وإعداد وعرض برا مج الراديو والتلفزيون،)تنظيم حفالت (ترفيه
 الترفيه، تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون، إنتاج أفالم الفيديو،العروض المسرحية
، تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية،اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي
 تأجير معدات إرسال واستقبال، توفير تسهيالت الترفيه،خدمات ستديوهات التسجيل
 تأجير أجهزة اإلضاءة، تأجير األفالم السينمائية، تأجير كاميرات الفيديو،ال صوت
، تأجير بروجكترات (آالت عرض) وملحقاتها،للمسارح أو ستوديوهات التلفزيون
 تأجير، تأجير كاميرات الفيديو، تأجير مسجالت الصوت،تأجير مشاهد العرض
، خدمات كتابة السيناريو والبرام ج اإلذاعية والتلفزيونية،أشرطة الفيديو
 نشر وكتابة النصوص بخالف نصوص، ترجمة األفالم،استديوهات سينمائية
 توقيت،) خدمات وكاالت التذاكر (ترفيه، اإلنتاج المسرحي،الدعاية واإلعالن
 تنظيم، تسجيل أشرطة الفيديو، إعداد أشرطة الفيديو، ترجمة،المناسبات الرياضية
 تنظيم الترفيه، خد مات موسيقى الرسوم المتحركة الترفيهية،)المباريات (ترفيه
 خدمات تقديم عروض سمعية بصرية، خدمات الترفيه السمعي،الموسيقي والمرئي
 إعداد البرامج الترفيهية، تنظيم األحداث الترفيهية، الترفيه التفاعلي،لغايات الترفيه
، خدمات الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر، توفير تسهيالت للترفيه،للبث
خدمات األلعاب المقدمة مباشرة (من شبكة حاسوب) أو من خالل شبكة اتصال
، توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية مستقلة،أخرى
، خدمات برامج األنباء للراديو أو التلفزيون،إخراج برامج اإلذاعة والتلفزيون
 نشر، نشر الكتب،)توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية (غير القابلة للتنزيل
 خدمات التأليف، توفير معلومات عن األنباء،الكتب والصحف االلكترونية الفورية
، تقديم التقارير المصورة، تنظيم العروض خدمات متعهدي الحفالت،الموسيقى
 تأج ير، خدمات ستديوهات التسجيل، اإلنتاج الموسيقي،التصوير الفوتوغرافي
 جميع خدمات اإلنتاج، تسجيل أشرطة الفيديو، الترفيه التلفزيوني،مشاهد مسرحية
، الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو االستجمام،الواقعة في الفئة
عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو
.تعليمية
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Date of

19/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
MBC IP FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, Dubai
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 18055 -11195 P.O. Box 18055 11195, 6th Circle Emmar Towers A, 11th
Floor
173022
Class
41

19/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

 دبي، مدينة دبي لإلعالم، الطابق الخامس،مبنى ام بي سي

 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
41

Goods/Services
Education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; arranging of beauty contests; booking of seats
for shows; cinema presentations; digital imaging services;
dubbing; entertainment & education information; film production;
layout services other than for advertising purposes; presentation of
live performances; microfilming; rental of motion pictures;
providing of movie theater facilities; news reporters services;
photographic reporting; photography; party planning
(entertainment); production, preparation & presentation of radio
and television programmes; production of shows; video tape film
production; rental of radio and television sets; radio, television &
cinema entertainment; rental of video cassette recorders; recording
studio services; providing of entertainment facilities; rental of
audio equipment; rental of camcorders; rental of cine-films; rental
of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; rental
of movie projectors and accessories; rental of show scenery; rental
of sound recordings; rental of video cameras; rental of videotapes;
scriptwriting services; movie studios; subtitling; publication &
writing of texts other than publicity texts; theater productions;
ticket agency services (entertainment); timing of sports events;
translation; videotape editing; videotaping; organization of
competitions (entertainment); animated musical entertainment
services; arranging of musical and visual entertainment; audio
entertainment services; audio-visual display presentation services
for entertainment purposes; interactive entertainment; organisation
of entertainment events; preparation of entertainment programmes
for broadcasting; providing facilities for entertainment; video &
computer game entertainment services; game services provided
on-line (from a computer network) or any other communication
network; distribution of tv series for broadcast by independent
television stations; direction of radio and television programs;
news programme services for radio or television; providing online
electronic publications (not downloadable); publication of books;
publication of electronic books and journals on-line; provision of
news information; music composition services; organization of
shows [impresario services]; photogrpic reporting; photography;
production of music; recording studio services; rental of stage
scenery; television entertainment; videotaping; all production
services that fall in the class; services having the basic aim of the
entertainment, amusement or recreation; presentation of works of
visual art or literature to the public for cultural, entertainment of
educational purposes. .

الصنف

679955

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم مسابقات، األنشطة الرياضية والثقافية، الترفيه، التدريب،التعليم والتهذيب
، خدمات التصوير الرقمي، عروض سينمائية، حجز المقاعد للعروض المسرحية،الجمال
 خدمات، إنتاج األفالم، معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم،إعادة تسجيل الصوت
 التصوير، عرض تمثيليات حية،التصميم بخالف المستخدمة لغايات الدعاية واإلعالن
 خدمات مراسلي، توفير تجهيزات دُور السينما، تأجير األ فالم السينمائية،بالميكروفلم
 إنتاج،) تنظيم حفالت (ترفيه، التصوير الفوتوغرافي، تقديم التقارير المصورة،األنباء
 إنتاج أفالم، إنتاج العروض المسرحية،وإعداد وعرض برامج الراديو والتلفزيون
، الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي، تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون،الفيديو
 توفير، خدمات ستديوهات التسجيل،تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية
 تأجير، تأجير كاميرات الفيديو، تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت،تسهيالت الترفيه
 تأجير، تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح أو ستوديوهات التلفزيون،األفالم السينمائية
، تأجير مسجالت الصوت، تأجير مشاهد العرض،بروجكترات (آالت عرض) وملحقاتها
 خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية، تأجير أشرطة الفيديو،تأجير كاميرات الفيديو
 نشر وكتابة النصوص بخالف، ترجمة األفالم، استديوهات سينمائية،والتلفزيونية
 توقيت،) خدمات وكاالت التذاكر (ترفيه، اإلنتاج المسرحي،نصوص الدعاية واإلع الن
 تنظيم، تسجيل أشرطة الفيديو، إعداد أشرطة الفيديو، ترجمة،المناسبات الرياضية
 تنظيم الترفيه، خدمات موسيقى الرسوم المتحركة الترفيهية،)المباريات (ترفيه
 خدمات تقدي م عروض سمعية بصرية، خدمات الترفيه السمعي،الموسيقي والمرئي
 إعداد البرامج الترفيهية، تنظيم األحداث الترفيهية، الترفيه التفاعلي،لغايات الترفيه
 خدمات، خدمات الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر، توفير تسهيالت للترفيه،للبث
 توزيع،األلعاب المقدمة مباشرة (من شبكة حاسوب) أو من خالل شبكة اتصال أخرى
 إخراج برامج اإلذاعة،مس لسالت تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية مستقلة
 توفير المطبوعات اإللكترونية، خدمات برامج األنباء للراديو أو التلفزيون،والتلفزيون
، نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية، نشر الكتب،)الفورية (غير القابلة للتنزيل
 تنظيم العروض خدمات متعهدي، خدمات التأليف الموسيقى،توفير معلومات عن األن باء
 خدمات، اإلنتاج الموسيقي، التصوير الفوتوغرافي، تقديم التقارير المصورة،الحفالت
، تسجيل أشرطة الفيديو، الترفيه التلفزيوني، تأجير مشاهد مسرحية،ستديوهات التسجيل
 الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية،جميع خدمات اإلنتاج الواقعة في الفئة
 عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية للجمهور لغايات ثقافية أو،أو االستجمام
.ترفيهية أو تعليمية

281

Date of

19/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

lppA eaaN tpac:

Eco Peace Middle East
Environmental (Jordan)
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Bayader Wadi Alseer/ Industrial
Area, P.O.Box: 841310, 11184
Applicant for
P.O.Box 841310 -11184 Amman/Bekeen
Correspondence
Street
Trademark
172753
Class
41

Goods/Services
providing on-line electronic publications, not downloadable ,
electronic desktop publishing , arranging and conducting of
workshops training , educational services , arranging and
conducting of symposiums , arranging and conducting of
congresses , arranging and conducting of conferences ,
arranging and conducting of seminars , entertainment services ,
vocational guidance education or training advice , organization
of exhibitions for cultural or educational purposes , arranging
and conducting of symposiums , publication of
texts, other than publicity texts , photographic reporting ,
teaching , practical training demonstration , publication of
books ,
Disclaimer: The registration of this trade mark does not give
owners the exclusive right to use (ECO PEACE) separately from
this mark

19/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

(ايكوبيس ميدل ايست انفايرومنتال )االردن

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,116969:ب. ص،  المنطقة الصناعية/ البيادر/عمان
66611
شارع بكين/ عمان66611 - 116969 ب.ص
41

الصنف

675729

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات النشر,  غير القابلة للتحميل،خدمات توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت
 خدمات,  الخدمات التعليمية,  خدمات ترتيب وعقد ورشات العمل تدريب, المكتبي االلكتروني
 خدمات ترتيب وتنظيم,  خدمات ترتيب وتنظيم االجتماعات, ترتيب وتنظيم الندوات
 خدمات التوجيه,  خدمات الترفيه,  خدمات ترتيب وتنظيم الحلقات الدراسية, المؤتمرات
,  تنظيم المعارض للغايات الثقافية أو التعليمية, المهني تقديم النصائح التعليمية أو التدريبية
 تقديم,  عدا عن النصوص الدعائية، خدمات نشر النصوص, خدمات ترتيب وتنظيم الندوات
,  خدمات نشر الكتب,  التدريب العملي إستعراض,  التدريس, التقارير المصورة

)ECO PEACE ( ان تسجيل هذه العال مة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
بمعزل عن هذه العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

29/11/2020

اسم طالب التسجيل:

اونيكس لالستثمارات السياحيه

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 وصفي التل  ،ص.ب:ص .ب - 126151 :
الرمز البريدي 666397 ,66612 :
ص.ب ص.ب  - 126151 :الرمز البريدي - 66612:
 66397عمان /شارع وصفي التل
الصنف
675315

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تأجير األحواض المائية الداخلية ,خدمات تنظيم وادارة الحفالت الموسيقية ,تنظيم حفالت
ترفيه

29/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Onyx for tourism
investment Co ltd.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
:ب  .ص Applicant Address Amman- wasfi Al-tall St., P.O.Box:
: 11185, 111937الرمز البريدي 851428 -
Applicant for
 :11185الرمز البريدي : 851428 -ب .ص P.O.BoxCorrespondence
11937 Amman / Wasfi Al Tal St.
Trademark
172942
Class
41
41

Goods/Services
rental of indoor aquaria, arranging and conducting of concerts,
party planning entertainment
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Date of

اعالن الجريدة الرسمية

12/01/2021

eaaN tpac lppA:
Hanan Abdin & Partners
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 850956, 11185

Applicant for
Correspondence
Trademark

Class

41

: تاريخ ايداع الطلب

حنان عابدين وشركاها
االردن
توصية

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

 عمان66612 ,129321:ب.ص

Amman, P.O.Box: 850956, 11185

172878

12/01/2021

41

Goods/Services
espect of (the following goods / services) (Film distribution, film
distribution services, distribution of television shows, distribution
of television programs, distribution of television programmes,
production and distribution of motion picture films, production and
distribution of motion pictures, production and distribution of radio
programmes, production and distribution of radio programs,
production and distribution of cinema films, production and
distribution of television programs, production and distribution of
television shows, recording, dubbing, production and distribution
of films, video and audio recordings, radio and television
programs, scriptwriting, other than for advertising purposes, film
direction, other than advertising films, television commercials,
television ads, advertising for internet platform, commercials on
social media platforms ,

الصنف

 عمان66612 ,129321:ب.ص

عنوان التبليغ

675171

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 توزيع البرامج،  توزيع البرامج التلفزيونية،  خدمات توزيع األفالم، توزيع األفالم
 إنتاج،  إنتاج وتوزيع األفالم السينمائية،  توزيع البرامج التلفزيونية، التلفزيونية
 إنتاج وتوزيع البرامج اإلذاعية وإنتاج،  إنتاج وتوزيع البرامج اإلذاعية، وتوزيع األفالم
 وإنتاج وتوزيع البرامج،  وإنتاج وتوزيع البرامج التلفزيونية، وتوزيع األفالم السينمائية
 وتسجيالت الفيديو والصوت،  وإنتاج وتوزيع األفالم،  والتسجيل والدبلجة، الت لفزيونية
،  بخالف األغراض اإلعالنية،  وكتابة السيناريو،  والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية،
 بخالف األفالم اإلعالنية واإلعالنات التلفزيونية واإلعالنات التلفزيونية، إخراج األفالم
, واإلعالنات لمنصة اإلنترنت واإلعالنات التجارية على منصات التواصل االجتماعي
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تاريخ ايداع الطلب :

06/02/2020

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

شركة المار للبرمجيات
االردن
ذ.م.م
عمان -الجبيهة  ،ص.ب66316 ,995:

عنوان التبليغ

ص.ب  66316 - 995عمان -الجبيهة

رقم العالمة التجارية

679999

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تطوير برمجيات وتصميم

اعالن الجريدة الرسمية

06/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Lamar software company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -jubiha , P.O.Box: 302, 11941

الصنف

42

Applicant for
P.O.Box 302 -11941 Amman -jubiha
Correspondence
Trademark
173030
Class
42

Goods/Services
software design and development
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172979
Class
42

Goods/Services
Consultation services in the field of power generating, heating,
water heating, ventilating, air conditioning, air purification,
water filtration and purification, and refrigeration system
requirements; design, development, and consulting services
related thereto in the field of power generating, heating, water
heating, ventilating, air conditioning and refrigeration
equipment, air purification, and water filtration and purification
systems, and refrigeration system requirements.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02158
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
675373

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات استشارية في مجال توليد القدرة والتدفئة وتسخين المياه والتهوية وتكييف الهواء
 خدمات التصميم والتطوير،وتنقية الهواء و ترشيح المياه وتنقيتها ومتطلبات نظام التبريد
واالستشارات المتعلقة بها في مجال معدات توليد القدرة والتدفئة وتسخين المياه والتهوية
.وتكييف الهواء والتبريد وأنظمة تنقية الهواء وترشيح وتنقية المياه ومتطلبات نظام التبريد

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95621/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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Date of

18/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trane Technologies plc
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 170/175 Lakeview Drive, Airside Business
Park, Swords, Co. Dublin, IRELAND
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172908
Class
42

Goods/Services
Consultation services in the field of power generating, heating,
water heating, ventilating, air conditioning, air purification,
water filtration and purification, and refrigeration system
requirements; design, development, and consulting services
related thereto in the field of power generating, heating, water
heating, ventilating, air conditioning and refrigeration
equipment, air purification, and water filtration and purification
systems, and refrigeration system requirements.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 2019/02159
Claim Date: 05/12/2019

18/05/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تران تكنولوجيز بيه ال سي
ايرلندا
شركة اجنبية

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

. كو، سوردز، ايرسايد بزنيس بارك، اليكفيو درايف672/679
 إيرلندا،دبلن
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
675391

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات استشارية في مجال توليد القدرة والتدفئة وتسخين المياه والتهوية وتكييف الهواء
 خدمات التصميم والتطوير،وتنقية الهواء وترشيح المياه وتنقيتها ومتطلبات نظام التبريد
واالستشارات المتعلقة بها في مجال معدات توليد القدرة والتدفئة وتسخين المياه والتهوية
.وتكييف الهواء والتبريد وأنظمة تنقية الهواء وترشيح وتنقية المياه ومتطلبات نظام التبريد

IE : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
95623/5963 :رقم االدعاء
5963/65/92 :تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

07/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

Emirates
Telecommunication Group
Company (Etisalat Group)
PJSC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P. O. Box 3838, Abu Dhabi, United Arab
Emirates

شركة مجموعة االمارات لالتصاالت )مجموعة اتصاالت (ش م ع

:اسم طالب التسجيل

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173010
Class
42

 برج- الدوار السادس-  ابراج إعمار66632 - 61922 ب.ص
66  الطابق- ب
42
الصنف
679969

Date of

07/06/2020

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
Creating, development and use of computer programs,
downloadable software and software applications (apps);
development and operation of web services for data
communication (interface software); software as a service
(SaaS); platform as a service (PaaS); cloud computing services;
implementation, consultancy and maintenance of computer
programs, software and software applications, consultancy on
the use and application of software programs of all kinds.
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use separately from the mark

. اإلمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 9191 .ب.ص

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،إنشاء وتطوير واستخدام برامج الكمبيوتر والبرمجيات القابلة للتنزيل وتطبيقات البرمجيات
 برمجيات،)تطوير وتشغيل خدمات الويب لالتصال بواسطة البيانات (برمجيات األجهزة البينية
 تنفيذ، خدمات الحوسبة السحابية،) منصات كخدمة (بيه إيه إيه بيه،)كخدمة (اس إيه إيه اس
واستشارات وصيانة برامج الكمبيوتر والبرمجيات وتطبيقات البرمجيات واالستشارات فيما
.يتعلق باستخدام تطبيقات البرمجيات بجميع أنواعها

ان تسجيل هذه العالمة اليعط ي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة
والوصفية بمعزل عن العالمة
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Date of

01/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

01/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.الشركة العربية لخدمات االنترنت ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66631 ,316591:ب. ص، عمان شارع االثقافة

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

 وادي صقرة- عمان66631 - 316591 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Arab Company For
Internet Services ltd
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Thaqafeh street, P.O.Box: 941238,
11194
Applicant for
P.O.Box 941238 -11194 Amman-Wadi
Correspondence
Saqra
Trademark
173024
Class
42

Goods/Services
Computer software desing,computer software(Installation of
,computer software(Maintenance),computer software
(Updating) ,Computer system analysis.
the registration of this trade mark does not give owner right to
use common words separately from the trade

42

الصنف

679951

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تاجير برامج كمبيوتر،صيانة برامج كمبيوتر،تحميل برامج كمبيوتر، تصميم برامج كمبيوتر
تحديث برامج كمبيوتر تحليل انظمة كمبيوتر،
ان تسجيل هذه العالمة اليعطجي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصيفية
بمعزل عن العالمة

289

Date of

15/07/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD.

lpc oapN ty
: KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, 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
172788
Class
42

Goods/Services
Security consultancy for security platform software, computer
security software, smartphone security software, tablet PC
security software, and secure remote access to computer,
smartphone, tablet PC and communication networks; Computer
security threat analysis for security platform software, computer
security software, smartphone security software, tablet PC
security software, and secure remote access to computer,
smartphone, tablet PC and communication networks; Design
and development of security systems of secure remote access
to computer, smartphone, tablet PC and communication
networks; Development of computer software for security
platform, computer security, smartphone security, tablet PC
security and secure remote access to computer, smartphone,
tablet PC and communication networks; Maintenance of
computer software relating to security platform, computer
security, smartphone security, tablet PC security, and secure
remote access to computer, smartphone, tablet PC and
communication networks; Updating of computer software
relating to computer security, smartphone security, tablet PC
security, and secure remote access to computer, smartphone,
tablet PC and communication networks; Prevention of risks
relating to computer security, smartphone security, tablet PC
security, and secure remote access to computer, smartphone,
tablet PC and communication networks.

15/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ليمتد،.سامسونج اليكترونيكس كو

:اسم طالب التسجيل

كوريا
شركة اجنبية

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

-  جيونجي،سي- سوون،جو-  يونجتونج،رو-  سامسونج،653
 جمهورية كوريا،دو
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
675711

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االستشارات األمنية لبرمجيات منصة األمن وبرمجيات أمن الحاسوب وبرمجيات أمن الهواتف
الذكية وبرمجيات أمن أجهزة الحاسوب اللوحي والوصول اآلمن عن بعد إلى أجهزة
 تحليل تهديدات،الحاسوب والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحية وشبكات االتصاالت
أمن الحاسوب لبرمجيات منصة األمن وبرمجيات أمن الحاسوب وبرمجيات أمن الهواتف
الذكية وبرمجيات أمن أجهزة الحاسوب اللوحي والوصول اآلمن عن بعد إلى أجهزة الحاسوب
 تصميم وتطوير أنظمة األمن،والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحية وشبكات االتصاالت
للوصول اآلمن عن بعد إلى الحاسوب والهواتف الذكية والحاسوب اللوحي وشبكات
 تطوير برمجيات الحاسوب لمنصة األمن وأمن الحاسوب وأمن الهواتف الذكية،االتصاالت
وأمن الحاسوب اللوحي والوصول اآلمن عن بعد إلى أجهزة الحا سوب والهواتف الذكية
 صيانة برمجيات الحاسوب المتعلقة بمنصة،وأجهزة الحاسوب اللوحي وشبكات االتصال
األمن وأمن الحاسوب وأمن الهواتف الذكية وأمن أجهزة الحاسوب اللوحي والوصول اآلمن
،عن بعد إلى أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي وشبكات االتصال
تحد يث برمجيات الحاسوب المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن الهواتف الذكية وأمن أجهزة
الحاسوب اللوحي والوصول اآلمن عن بعد إلى أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وأجهزة
 منع المخاطر المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن الهواتف،الحاسوب اللوحي وشبكات االتصال
الذكية وأمن أجهزة الحاسوب الل وحي والوصول اآلمن عن بعد إلى أجهزة الحاسوب
.والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي وشبكات االتصاالت
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Date of

30/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Genmab A/S
lpc oapN ty
: DENMARK
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhagen V,
Denmark
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172838
Class
42

Goods/Services
Biotechnology research, namely, research and development of
pharmaceutical preparations for use in humans; research and
development of pharmaceutical preparations for the diagnosis,
prevention and treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system, the metabolic
system, the respiratory system, the musculo-skeletal system,
and the genitourinary system; research and development of
pharmaceutical preparations for the diagnosis, prevention and
treatment of cancer, autoimmune diseases, inflammatory
disorders, gastroenterological disorders and for use in
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and tissue
and organ transplantation.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018234558
Claim Date: 05/05/2020
The registration of this trademark should be in yellow and grey
colors according to the print filed with the application.

30/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اس/جينماب ايه
دنمارك
شركة اجنبية

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

 الدنمارك، كوبنهاجن في6219 ،19 كالفيبود بريجي

 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
675191

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
بحوث التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد البحث والتطوير في المستحضرات الصيدالنية التي
 البحث والتطوير في المستحضرات الصيدالنية لتشخيص ووقاية وعالج،تستخدم لإلنسان
اضطرابات الجهاز العص بي وجهاز المناعة والجهاز القلبي الوعائي والجهاز األيضي والجهاز
 البحث والتطوير في،التنفسي والجهاز العضلي والهيكل العظمي والجهاز البولي التناسلي
المستحضرات الصيدالنية لتشخيص ووقاية وعالج السرطان وأمراض المناعة الذاتية
واالضطرابات االلتهابية واضطرابات الجهاز الهضمي ولالستخدام في األمراض الجلدية
.واألورام وأمراض الدم وطب العيون وزرع األنسجة واألعضاء

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
961591221 :رقم االدعاء
5959/92/92 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االصفر والرمادي وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب

291

تاريخ ايداع الطلب :

22/11/2020

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

لكس مندي ال تي دي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سويت  2100 ،1000ويست لوب ساوث ،هيوستن ،تكساس ،
الواليات المتحدة األمريكية77957 ,
ص.ب  66619 - 66613عمان الشميساني شارع ابن
الفارض
الصنف
675715

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمة البرمجيات ،أداة عبر اإلنترنت لتسهيل التعاون والخدمات القانونية التي يقدمها أعضاء
مكتب المحاماة.

42

22/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Lex Mundi Ltd.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 1000, 2100 West Loop South,
Houston, Texas 77027, USA
Applicant for
P.O.Box 11189 -11180 Amman shmasani
Correspondence
Ebin Alfared St.
Trademark
172762
Class
42

Goods/Services
Software as a service, namely an online tool to facilitate
collaboration and legal services offered by law firm members.
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Date of

24/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

24/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

خيوط المبيعات لالستشارات والتسويق

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66616 ,5791:ب. ص،  الشميساني- عمان

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

 شارع السيد قطب66616 - 5791 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Sales Leads for
Consultation and
Marketing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Shmisani, P.O.Box: 2734, 11181

Applicant for
P.O.Box 2734 -11181 Sayyed Qotob Street
Correspondence
Trademark
173000
Class
42
42

Goods/Services
design and development for computer hardware and software

الصنف

679999

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر
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Date of

30/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

30/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الباشق لالستشارات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
 عمان خلدا66156 ,9915:ب.ص

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

 عمان خلدا –شارع خالد بن الوليد66156 ,9915:ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

al basheq consulting
company (L.L.C)
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman- khalda -behind new English
school, P.O.Box: 3042, 11821
Applicant for
P.O.Box 9915 -66156 Amman khaled bn al
Correspondence
waleed st
Trademark
172986
Class
42
42

Goods/Services
consultancy in the design and development of computer
hardware, computer software design, installation of computer
software, computer programming

الصنف

675311

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات تصميم,خدمات تقديم االستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الحاسوب
 خدمات برمجة الحاسوب, تنزيل برمجيات الحاسوب,برمجيات الحاسوب
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تاريخ ايداع الطلب :

01/12/2020

اسم طالب التسجيل:

عامر زهير عبدالحميد ابداح

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

االردن
مؤسسة
عمان  ،ص.ب66125 ,315:

عنوان التبليغ

ص.ب  66125 - 315عمان

رقم العالمة التجارية

675139

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات برمجة الحاسوب

اعالن الجريدة الرسمية

01/12/2020
Amer Zuhair Abdel
Hameed Ebdah

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 962, 11452

الصنف

42

Applicant for
P.O.Box 962 -11452 amman
Correspondence
Trademark
172890
Class
42

Goods/Services
computer programming
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اعالن الجريدة الرسمية

25/02/2019

: تاريخ ايداع الطلب

Almudhaf & Alkulaib
شركة مجموعه المضف والكليب الدارة المطاعم –بدر ناصر الكليب وشريكه ذات
Group for Restaurants
مسؤولية محدودة
Management Co. – Bader
Naser Alkulaib & his
Partner W.L.L.
lpc oapN ty
: KUWAIT
كويت
Applicant Type
Foreign Company
شركة اجنبية
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Alqibla, Block (9), Abdullah
،)5(  قسيمة، شارع عبدهللا المبارك،)3(  قطعه، القبلة،الكويت
Almubarak Street, Plot (2), Alnafisi Tower,
، )5(  مكتب،)6(  دور،برج النفيسي
Floor (1), Office (2),

:اسم طالب التسجيل

Date of

25/02/2019

eaaN tpac lppA:

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu -Ghazaleh Intellectual Property TMP
A gents P.O.Box 921100 -11192 P.O. Box
921100Amman 11192- Jordan
172833
Class
43

Goods/Services
Services of providing food and drink, Restaurant, Cafe
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Mustard) if used separately
from the Mark.

ب.  ص66635 - 356699 ب.ابو غزالة للملكية الفكرية ص
 االردن- 66635 - عمان356699
43

الصنف

675199

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير االطعمة والمشروبات والمطاعم والمقاهي
) إذاMustard ( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

07/05/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة ماكوالت النكهة اليابانية

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:

Japanese Food Flavor
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman - 6th circle - swaifiah , amman,
P.O.Box: 1, 19385

عمان  -الدوار السادس الصويفية  ،عمان  ،ص.ب,6:
63912
ص.ب  63912 - 6عمان  -الدوار السادس الصويفية
675135

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب وااليواء المؤقت (خدمات المطاعم الفنادق )

07/05/2019

Date of

الصنف

43

Applicant for
 P.O.Box 1 -19385 Amman - 6th circleCorrespondence
swaifiah
Trademark
172892
Class
43

Goods/Services
Catering drinking and temporary accommodation services
(catering and hotel services
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تاريخ ايداع الطلب :

27/02/2020

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

سي ام جي بيبر ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

 169نيوبورت سنتر درايف ،سويت  ،6999نيوبورت بيتش،
كاليفورنيا  ، 35119الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 66611 - 119229
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
675371

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم؛ خدمات المطاعم التي يتم تناول الوجبات خارجها

الصنف

27/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

43

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
172976
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant services; take-out restaurant services
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تاريخ ايداع الطلب :

08/03/2020

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

كاجون فوندينج كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 319هاموند درايف ،سويت  ،6699اطلنطا ،جورجيا
 ،99951الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
675151

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطاعم ،مطاعم الخدمة الذاتية.
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال "رسمة الفلفل" إذا ما
وردت بمعزل عن العالمة.

08/03/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Cajun Funding Corp.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 980 Hammond Drive, Suite 1100, Atlanta,
Georgia 30328 U.S.A.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
172828
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant, Self-service restaurants.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the "Pepper Design" if used separately
from the Mark.
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Date of

08/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Cajun Funding Corp.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 980 Hammond Drive, Suite 1100, Atlanta,
Georgia 30328 U.S.A.
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172857
Class
43

Goods/Services
Restaurant, Self-service restaurants.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the (flavor) if used separately from the
Mark.

08/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كاجون فوندينج كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

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

 جورجيا، اطلنطا،6699  سويت، هاموند درايف319
 الواليات المتحدة األمريكية،99951
 مبنى66635 - 356699 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،691 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
675127

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. مطاعم الخدمة الذاتية،المطاعم
) إذا ما وردتflavor ( ان تسجيل هذه العالمه اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
.بمعزل عن العالمة
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Date of

11/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Amer Kahhaleh and Sons
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Street Sarh Al Shaheed Opposite
Gate 2 of Sport cityC, P.O.Box: 6229,
11118

11/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة عامر كحاله و شركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

 شارع صرح الشهيد مقابل البوابة الثانية للمدينة/ عمان
66661 ,1553:ب. ص، الرياضية

Applicant for
P.O.Box 6229 -11118 amman street sarh al
 شارع صرح الشهيد مقابل/  عمان66661 - 1553 ب.ص
Correspondence
shaheed opposite gate 2 of sport city
البوابة الثانية للمدينة الرياضية
Trademark
172740
Class
43
43
الصنف
675719

Goods/Services
Providing food and drinks services
the registration of this trade mark does not give the owners the
exclusive right to use general and descriptive wordsin apart
from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم طعام وشراب
ان تسجيل هذه العالمه اليعطي اصحابها الحق المطلق في استخدام الكلمات العامةوالوصفية
بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

13/05/2020

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

كاجون فوندينج كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 319هاموند درايف ،سويت  ،6699اطلنطا ،جورجيا
 ،99951الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
675319

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطاعم ،مطاعم الخدمة الذاتية.
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات (دجاج) ،
(تكساس) إذا وردت بمعزل عن العالمة.

13/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Cajun Funding Corp.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 980 Hammond Drive, Suite 1100, Atlanta,
Georgia 30328, USA
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
172983
Class
43

Trademark

Goods/Services
Restaurant, Self-service restaurants.
The registration of this trademark does not give the owners the
) if used separatelyتكساس( ) ,دجاج( exclusive right to use the words
from the Mark.
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Date of

13/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Montazah Square Hotel
Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/steet amman/alshmesani, P.O.Box:
142444, 11844
Applicant for
P.O.Box 142444 -11844 city/street
Correspondence
amman/alshmesani
Trademark
172757
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink and Temporary
accommodation

43

13/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة فندق ساحة المنتزه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,615111:ب. ص، الشميساني/الشارع عمان/المدينة
66111
الشارع/ المدينة66111 - 615111 ب.ص
الشميساني/عمان
الصنف
675727

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تقديم الطعام والشراب وااليواء المؤقت

303

تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

مطعم المضلع

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -االردن  -شارع مكة -مجمع الداوود  ،ص.ب,356699:
66635
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  66635 - 356699مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 691شارع مكة ،عمان -
االردن
43
الصنف
675152

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقاهي ،الكافيتريا ،تقديم الطعام والشراب ،المطاعم ،المطاعم (مطاعم يقوم فيها الشخص
بخدمة نفسه) ،المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة.

27/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Polygon Restaurants Co
.L.L.C
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, Mecca Street- Al Dawod
Complex, 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
172825
Class
43

Trademark

Goods/Services
;Cafes; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants
Restaurants (Self-service –); Snack-bars.
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Date of

31/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

dia Ibrahim moh'd
mhaisen
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address St. Alethaa, Oppsite Mathsf Aldababat,
Amman, P.O.Box: 711165, 11171
Applicant for
P.O.Box 711165 -11171 St. Alethaa,
Correspondence
Oppsite Mathsf Aldababat, Amman
Trademark
172877
Class
43

Goods/Services
cafe services , retirement home services , accommodation
bureau services hotels, boarding houses , food and drink
catering , motel services , rental of chairs, tables, table linen,
glassware , self-service restaurant services , snack-bar services
, providing campground facilities , restaurant services , rental of
transportable buildings* , food sculpting , rental of drinking
water dispensers , reception services for temporary
accommodation management of arrivals and departures ,
tourist home services , rental of temporary accommodation ,
selfservice restaurant services , cafeteria services ,

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ضياء ابراهيم محمد محيسن

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

،  مقابل متحف الدبابات عمان، شارع اإلذاعة
66676 ,766612:ب.ص

43

 مقابل متحف،  شارع اإلذاعة66676 - 766612 ب.ص
الدبابات عمان
الصنف
675177

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,) وبيوت اإلقامة، خدمات مكاتب اإلقامة (فنادق, خدمات بيوت التقاعد,خدمات المقاهي
، خدمات تأجير الكراسي, خدمات الفنادق الصغيرة,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
 توفير مرافق, خدمات الكافتيريات, األواني الزجاجية،  اغطية الطاوالت،والطاوالت
 خدمات منازل, خدمات تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة,* تأجير المباني القابلة للنقل,المخيمات
 النحت على, خدمات مطاعم الخدمة الذاتية, خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة,السياح
 خدمات االستقبال لإلقامة المؤقتة (إدارة أمور, تأجير أجهزة توزيع مياه الشرب,الطعام
 خدمات مطاعم الخدمة الذاتية, خدمات المطاعم,)القادمين والمغادرين
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/10/2020

اسم طالب التسجيل:

بتايا لإلستثمارات الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان/ش المدينه المنوره  ،ص.ب66159 ,159:

عنوان التبليغ

ص.ب  66159 - 159عمان/ش المدينه المنوره

رقم العالمة التجارية

675115

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

27/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

bataya for food
investment
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/madina monawara str, P.O.Box:
420, 11820

43

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/madina
Correspondence
monawara str
Trademark
172862
Class
43

Goods/Services
food and drink catering
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Date of

01/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

01/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المجد الدارة المطاعم

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66639 ,357617:ب. ص، شارع الرمادي/  أم أذينة/عمان

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

شارع الرمادي/أم أذينة/ عمان6639 - 357617 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

al majad le edaret
almataim company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/um uthina / al ramadi st., P.O.Box:
927167, 11190
Applicant for
P.O.Box 927167 -1190 amman/um
Correspondence
uthina/ramadi street
Trademark
172736
Class
43

Goods/Services
food and drink catering, restaurant services
the registration of this trade mark dose not give owners the
exclusive right to use (burgers)separately from the mark

43

الصنف

675791

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات المطاعم,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
) بمعزل عنburgers( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصاحبها الحق المطلق باستعمال
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

17/11/2020

اسم طالب التسجيل:

ابوعلندا الدارة المشاريع العقاريه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان/ابو علندا/عمارة الكردي/ش الحزام الدائري ،
ص.ب66161 ,611922:
ص.ب  66161 - 611922عمان/ابو علندا/عمارة الكردي/ش
الحزام الدائري
43
الصنف
675723

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

17/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

abu alanda for real estate
projects
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Abu Alanda, Alhizam AlDa'erei
Street, P.O.Box: 144055, 11814
Applicant for
P.O.Box 144055 -11814 Amman, Abu
Correspondence
Alanda, Alhizam AlDa'erei Street
Trademark
172759
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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تاريخ ايداع الطلب :

22/11/2020

اسم طالب التسجيل:

نجوم القهوة لصناعة المواد الغذائية

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

22/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

عمان  -المقابلين  -شارع جابر بن حيان  ،ص.ب,596621:
666659

coffee stars for food
industry
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - moqabalyn - jaber bin hayan
street, P.O.Box: 231158, 111123

ص.ب  66659 - 596621عمان ضاحية الياسمين شارع
حسين العرموذي
الصنف
675116

Applicant for
P.O.Box 231158 -11123 Amman dahiat
Correspondence
alyasimin
Trademark
172861
Class
43

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

43

Goods/Services
food and drink catering

309

Date of

04/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

04/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة التقنيات الطبية المتقدمة

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66661 ,59916:ب. ص، الشميساني شارع االعشى قيس

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

 الشميساني شارع االعشى قيس66661 - 59916 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Al Taqniat Al Tebea Al
Mutaqadma CO
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address
Shmisani AL ashaqais street , P.O.Box:
20361, 11118
Applicant for
P.O.Box 20361 -11118 Shmisani AL
Correspondence
ashaqais street
Trademark
172745
Class
44

Goods/Services
laser hair removal services,cosmetic laser treatment of tattoos,
beauty treatment,beauty treatment services,body skin care
treatments,hair treatments facial and body treatment services

44

الصنف

675712

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات عالج،عالج جمالي، العالج بالليزر التجميلي للوشم،خدمات ازالة الشعر بالليزر
 عالجات الشعر خدماتة عالج الوجه والجسم،التجميل عالجات العناية ببشرة الجسم
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تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة مركز الدرر البيضاء للعيون ذ.م.م

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

27/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

المدينة/الشارع الشميساني  -االعشى قيس ،
ص.ب66661 ,59916:

center of AL Durar al
baida'a for eyes LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/stree:ALshisani-Asha Qaiss st.,
P.O.Box: 20361, 11118

ص.ب  66661 - 59916المدينة/الشارع الشميساني -
االعشى قيس
الصنف
675319

Applicant for
P.O.Box 20361 -11118
Correspondence
city/stree:ALshisani-Asha Qaiss st.
Trademark
172960
Class
44

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات العيادات الطبية ،المراكز الصحية

44

Goods/Services
Medical clinic services, Health centers
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Date of

09/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Margarita for Business
Investments
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Arab Street - Shafabderan - Amman,
Jordan, P.O.Box: 139, 11181
Applicant for
P.O.Box 4888 -11953 Amman- 165 Mecca
Correspondence
Street- Second Floor
Trademark
172899
Class
44

Goods/Services
Health advice, treatment services, beauty expert services,
complementary medicine services.

09/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مارغاريتا لالستثمارات التجارية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,693:ب. ص،  شفابدران _ عمان األردن- شارع العرب
66616
 الطابق الثاني- شارع مكة612 - عمان66329 - 1111 ب.ص
44

الصنف

675133

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
. خدمات الطب التكميلي، خدمات خبراء التجميل،  خدمات العالج، استشارة صحية
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Date of

24/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Al Nakheel For
Telecommunication
Applications Development
Inc
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 360064, 11134

Applicant for
P.O.Box 360064 -11134 Amman
Correspondence
Trademark
172765
Class
44

Goods/Services
Dietetic and nutritional consultancy.
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (Sambateek) separately from the mark.

44

الصنف

24/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

النخيل لبرمجة انظمة االتصاالت

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
66691 ,919911:ب. ص، عمان

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

 عمان66691 - 919911 ب.ص

عنوان التبليغ

675712

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.استشارات الحمية الغذائية والتغذية
إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال (سمبتيك) بمعزل عن
.العالمة
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

28/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

مكتب فريحات للخدمات والدراسات القانونية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

Freihat Office for Legal
Services and Studies
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address P.O.Box 941137 -11194 2nd Floor, Emaar
Towers, 196 Zahran Street, Amman

،  شارع زهران631 ابراج اعمار,  الطابق الثاني- عمان
66631 ,316697:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 941137 -11194 2nd Floor, Emaar
Correspondence
Towers, 196 Zahran Street, Amman
Trademark
173026
Class
45

،  شارع زهران631 ابراج اعمار,  الطابق الثاني- عمان
66631 ,316697:ب.ص
45
الصنف
679951

Goods/Services
legal document preparation services, mediation, arbitration
services, intellectual property consultancy, monitoring
intellectual property rights for legal advisory purposes, legal
research, alternative dispute resolution services, legal services
in relation to the negotiation of contracts for others, litigation
services

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مراقبة, إستشارات الملكية الفكرية, خدمات التحكيم, الوساطة,خدمات إعداد الوثائق القانونية
 خدمات الحلول البديلة, األبحاث القانونية,حقوق الملكية الفكرية لغايات االستشارات القانونية
 خدمات المرافعات, الخدمات القانونية المتعلقة بالتفاوض حول العقود لآلخرين,للنزاعات
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Date of

04/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Farah Zayed and Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Adustur St., P.O.Box: 711165, 11171

Applicant for
Adnan Ahmad Intellectual Property
Correspondence
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor
Trademark
172797
Class
45

Goods/Services
monitoring intellectual property rights for legal advisory
purposes, licensing of intellectual property, intellectual property
consultancy, copyright management, personal wardrobe styling
consultancy, registration of domain names legal services , legal
document preparation services, legal services in relation to the
negotiation of contracts for others

04/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

فرح زايد و شريكها
االردن
توصية

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

66676 ,766612:ب. ص، عمان

45

66676 - 766612 ب.عدنان احمد للملكية الفكرية ص
الدستور
الصنف
675737

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, ترخيص الملكية الفكرية,مراقبة حقوق الملكية الفكرية لغايات االستشارات القانونية
 خدمات استشارات التصميم, إدارة حقوق النشر والتأليف,إستشارات الملكية الفكرية
 خدمات إعداد الوثائق,  تسجيل أسماء النطاق خدمات قانونية,بخصوص الخزائ ن الشخصية
 الخدمات القانونية المتعلقة بالتفاوض حول العقود لآلخرين,القانونية
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تاريخ ايداع الطلب :

30/08/2020

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

ياال تكنولوجي منطقة حرة-ذ.م.م.
االمارات العربية المتحدة
مناطق حرة

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Yalla Technology FZ-LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
FREE ZONES
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box: 501913, Dubai, United Arab
Emirates

ص.ب ، 296369 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 66611 - 116629
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 23
الطابق االرضي
675197

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المرافقة االجتماعية [المصاحبة]؛ تأجير ثياب السهرة؛ تعهد جنائزي؛ خدمات وكاالت
التزويج؛ تخطيط وترتيب مراسم الزفاف؛ خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت؛
استشارات حول الملكية الفكرية؛ خدمات التقاضي؛ الرعاية المنزلية؛ تأجير أسماء مجاالت
اإلنترنت

30/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

45

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
172807
Class
45

Trademark

Goods/Services
;escorting in society [chaperoning]; evening dress rental
funerary undertaking; marriage agency services; planning and
arranging of wedding ceremonies; online social networking
;services; intellectual property consultancy; litigation services
house sitting; leasing of internet domain names.
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تاريخ ايداع الطلب :

22/11/2020

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

لكس مندي ال تي دي
اامريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Lex Mundi Ltd.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Suite 1000, 2100 West Loop South,
Houston, Texas 77027, USA, 77027

سويت  5699 ،6999ويست لوب ساوث ،هيوستن ،تكساس
 ،77957الواليات المتحدة األمريكية77957 ,
ص.ب  66619 - 66613عمان الشميساني شارع ابن
الفارض
الصنف
675719

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األبحاث القانونية ,خدمات قانونية ,خدمات إعداد الوثائق القانونية

22/11/2020

Date of

45

Applicant for
P.O.Box 11189 -11180 Amman shmasani
Correspondence
Ebin Alfared St.
Trademark
172763
Class
45

Goods/Services
legal research, legal services, legal document preparation
services
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تاريخ ايداع الطلب :

19/03/2014

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

eaaN tpac lppA:

International Foodstuffs
Co. L.L.C.
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Industrial Area No.1, Alwahda Street, P.O.
Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

المنطقة الصناعية رقم  ،6شارع الوحدة،ص  .ب ، 1662
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
ابو غزالة للملكية الفكرية  -ص.ب  356699عمان 66635
االردن
699211

19/03/2014

Date of

الصنف

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته ومنتجات حلويات الشوكوالته ومنتجات حلويات السكر والحلوى
والبسكويت(جميع أنواع) والكعك ومعكرونة الباستا والمكرونة والشعيرية والشعيرية الفورية
ومعكرونة السباغتي والشعيرية والخميرة ومسحوق الخبز وصلصات السلطة والمايونيز
والخل والكاتشب والصلصات (البهارات) والثلج ومنتجات العجين الجاهزة للطهي والعجينة
المجمدة وخبز الطابون الهندي (الباراثا) المجمد واآليس كريم والحلويات المجمدة غير األلبان
وحلويات الفو اكه المجمدة وحلويات مثلجة والبن والشاي والكاكاو والسكر واألرز
والتابيوكا(مستحضر نشوي للحلوى) والساغو (دقيق نشوي) والقهوة االصطناعية والخبز
والمعجنات ومنتجات الخبيز والعسل والعسل األسود والثلوج والملح والخردل ودقيق القمح (
المصنعة أوالمعالجة) الطحين المصنوع ة من الدقيق والحبوب والحبيبات صلصات التشتني
الهندية وبهارات  ،البقول والمشروبات الغذائية (اساسها الحبوب واألعشاب) والمرق وعسل
شاي األعشاب.
اعادة نشر العالمة بناءا على قرار مسجل العالمات التجارية رقم  52697/699211بتاريخ
5963/1/53

 Abu- Ghazaleh Intellectual PropertyP.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
30

Class

Applicant for
Correspondence

133544

Trademark

Goods/Services
Chocolates and Chocolate Confectionery Products, Sugar
Confectionery Products, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder, Salad Dressings, Mayonnaise,
Vinegar, Ketch Up and Sauces(condiments), ices, ready to cook
dough products, frozen dough, frozen parathas, ice creams,
non-dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice desserts,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee,
bread, pastry, bakery products, honey, treacle, ices, salt,
mustard, wheat flour (processed), flour made from cereals,
cereals, grains, chutneys, spices, Food beverages (Grain-based
and Herbal), Gravies, Herbal tea Honey.

