الجريدة الرسمية
للمملكة االردنية الهاشمية

العالمات التجارية
طلبات تسجيل عالمات تجارية

الوزارة موقعhttp://www.mit.gov.jo:

عمان :االربعاء  81شعبان سنة  .1442الموافق  18اذار سنة 2021

رقم العدد 527:

الجريدة الرسمية
فهرس العدد

رقم الصفحة

الموضوع
طلبات تسجيل عالمات تجارية

092-3
رقم االعدد ()527

من رﻗم 351127-351371 :
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تاريخ ايداع الطلب :

10/10/2019

اسم طالب التسجيل:

أساهي كيميكال أم أف جي .كو .أل تي دي

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Asahi Chemical Mfg. Co.,
Ltd.

 ،055اوازا – تاكاياسو ،ايكاروجا – تشو ،ايكوما – جن ،نارا،
اليابان
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801151

10/10/2019

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منظمات نمو النبات ،منشطات نمو النبات ،مسرعات نمو النبات؛ األسمدة؛ المواد الكيميائية
الزراعية

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 500, Ooaza-Takayasu, Ikaruga-cho, Ikomagun, Nara, Japan
Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173309
Class
1

Trademark

Goods/Services
Plant growth regulators, plant growth stimulant, plant growth
accelerators; fertilizers; agricultural chemicals
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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  5501 ،70بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801301

19/11/2019

Date of

الصنف

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

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173279
Class
1

Trademark

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

25/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كول -بارمر انسترومينت كومباني إل إل سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 730ئي  .بونكر كورت  ،فيرنون هيلز  ،آي إل ، 75578
الواليات المتحدة االمريكية.
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
الثاني -مكتي رقم 0
1
الصنف
801855

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكيماويات  ،تحديدا  ،محاليل عازلة وقياسية مستخدمة في الكيمياء التحليلية ؛ الكواشف
لالستخدام العلمي والبحثي ؛ حاويات العينات المليئة بمادة حافظة في الحاويات لالستخدام في
مجال االختبار البيئي.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11710050 :
تاريخ االدعاء3581/88/88 :

25/11/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

Cole-Parmer Instrument
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 625 E. Bunker Court, Vernon Hills, IL
60061, USA
Applicant for
Correspondence

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173100
Class
1

Trademark

Goods/Services
chemicals, namely, buffer and standard solutions used in
;analytical chemistry; reagents for scientific and research use
sample containers filled with a preservative in the containers for
use in the environmental testing field
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88687547
Claim Date: 11/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

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

بيو سبرينجر
فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
BIO SPRINGER
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 103, rue Jean Jaurès 94700 MAISONS
ALFORT France

 ،851رو جان جوريس  15055ميسون الفور فرنسا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801310

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بروتينات الخميرة والبروتينات المستخدمة في صناعة المشروبات والبروتين الغذائي
المستخدم كمادة خامة والبروتينات للصناعات الغذائية والبروتينات المخصصة لعمليات
التخمير.

27/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173295
Class
1

Trademark

Goods/Services
Yeast proteins, proteins used for the manufacture of beverages,
food protein used as raw material, proteins for the food
industry, proteins for fermentation processes.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2020

اسم طالب التسجيل:

سيكيسو كاجاكو كوجيو كابوشيكي كايشا) ويتاجرون بإسم سيكيسو كيميكال كو،.
ال تي دي(.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

يابان
شركة اجنبية

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801803

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الراتنجات الصناعية غير المعالجة المستخدمة في صناعة مركبات القولبة البالستيكية؛
الراتنجات الصناعية غير المعالجة المستخدمة في صناعة مركبات القولبة؛ مركبات الراتنجات
المكونة من البوليمر االصطناعي المعدل؛ الراتنجات الصناعية غير المعالجة؛ الراتنجات
االصطناعية غير المعالجة؛ المواد البالستيكية غير المعالجة؛ الراتنجات المصنعة والصناعية
بكونها مواد خام؛ البالستيك الذي على شكل مساحيق وسوائل ومعاجين بكونها مواد خام؛
البالستيك الذي على شكل مساحيق وسوائل ومعاجين لالستخدام الصناعي؛ الراتنجات
الصناعية التي على شكل مساحيق وسوائل ومعاجين لالستخدام الصناعي؛ المواد الكيماوية
والراتنجات والمواد البالستيكية؛ الراتنجات الصناعية المستخدمة في الصناعة والمنتجات
الكيماوية؛ المركبات الكيماوية التي على شكل حبيبات بالستيكية ناعمة مضافة مستخدمة في
الصناعة؛ الحبيبات البالستيكية الناعمة

SEKISUI KAGAKU KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
(doing business as
SEKISUI CHEMICAL CO.,
)LTD.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osakashi, Osaka 530-8565 Japan

5ـ ،5نيشيتيما  - 3تشوم ،كيتا  -كو ،اوساكا – شي ،اوساكا
 1070- 015اليابان

الصنف

29/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173152
Class
1

Trademark

Goods/Services
Unprocessed synthetic resins for use in the manufacture of
plastic molding compounds; Unprocessed synthetic resins for
use in the manufacture of molding compounds; Synthetic
polymer modified resin compound; Artificial resins,
unprocessed; Synthetic resins, unprocessed; Plastics,
;unprocessed; artificial and synthetic resins as raw materials
plastics in the form of powders, liquids or pastes as raw
materials; plastics in the form of powders, liquids or pastes, for
industrial use; synthetic resins in the form of powders, liquids
or pastes for industrial use; Chemicals, resins and plastic
materials; Synthetic resins used in industry and chemical
products; chemical compounds in the form of extra fine plastic
particles for use in manufacture; Fine plastic particles.

8

Date of

27/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Construction Research &
Technology GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg,
Germany

Goods/Services
Chemical preparations for use in industry and construction;
chemical additives for concrete; chemical compositions for fireresistant flammable substances, including wood; adhesives for
use in industry; preservatives for buildings (except paints and
oils); preservatives and dust- and water-repellent impregnating
agents for concrete, plaster, stone and masonry (included in
class 01); fireproofing preparations.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "GROUP" whenever appearing
differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

كونستركشن ريسيريش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، تروستبيرغ، 13  شتراسه-  فرانك-  البيرت- دكتور

88815 - 155001 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
173186
Class
1

27/05/2020

1

الصنف

801817

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الكيميائية المستخدمة في الصناعة والبناء؛ المضافات الكيميائية للخرسانات؛
التركيبات ال كيميائية للمواد القابلة لالشتعال المقاومة للحريق بما فيها الخشب؛ المواد
الالصقة المستخدمة في الصناعة؛ المواد الحافظة للمباني (باستثناء الدهانات والزيوت)؛
المواد الحافظة وعوامل طرد الغبار والمياه في الخرسانة والجبس والحجر والبناء الحجري
.)؛ المستحضرات المقاومة للنار8 (الوارد الفئة
 " عندما تظهرGROUP " ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

23/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
Active chemical ingredients for use in the manufacture of
fungicides, herbicides, insecticides, nematicides; chemicals
preparations used in agriculture, horticulture and forestry;
biostimulants being plant growth stimulants; plant fortifying
preparations; chemical and/or biological preparations for stress
management in plants; plant growth regulating preparations;
preparations for the treatment of seeds; adjuvants for
agricultural purposes; manures; soil fertilizers.

: تاريخ ايداع الطلب

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل5501 ،70 غوزنتالشتراس

88815 - 155001 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
173140
Class
1

23/08/2020

1

الصنف

801855

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مكونات كيميائية نشطة تستخدم في صناعة مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة
ومبيدات الحشرات ومبيدات الديدان الخيطية؛ المستحضرات الكيميائية المستخدمة في
الزراعة والبستنه والحراجه؛ المحفزات الحيوية بكونها محفزات نمو للنباتات؛ مستحضرات
أو البيولوجية إلدارة اإلجهاد في النباتات؛/تدعيم النباتات؛ المستحض رات الكيميائية و
مستحضرات تنظيم نمو النباتات؛ مستحضرات عالج البذور؛ المواد المساعدة للغايات
الزراعية؛ األسمدة؛ أسمدة التربة
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Date of

23/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
Active chemical ingredients for use in the manufacture of
fungicides, herbicides, insecticides, nematicides; chemicals
preparations used in agriculture, horticulture and forestry;
biostimulants being plant growth stimulants; plant fortifying
preparations; chemical and/or biological preparations for stress
management in plants; plant growth regulating preparations;
preparations for the treatment of seeds; adjuvants for
agricultural purposes; manures; soil fertilizers.

: تاريخ ايداع الطلب

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل5501 ،70 غوزنتالشتراس

88815 - 155001 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
173139
Class
1

23/08/2020

1

الصنف

801811

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مكونات كيميائية نشطة تستخدم في صناعة مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة
ومبيدات الحشرات ومبيدات الديدان الخيطية؛ المستحضرات الكيميائية المستخدمة في
الزراعة والبستنه والحراجه؛ المحفزات الحيوية بكونها محفزات نمو للنباتات؛ مستحضرات
أو البيولوجية إلدارة اإلجهاد في النباتات؛/تدعيم النباتات؛ المستحض رات الكيميائية و
مستحضرات تنظيم نمو النباتات؛ مستحضرات عالج البذور؛ المواد المساعدة للغايات
الزراعية؛ األسمدة؛ أسمدة التربة
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تاريخ ايداع الطلب :

07/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ساندهوفر شتراسيه 71150 887 ،مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801811

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكيماويات التشخيصية المعدة لالستخدام المخبري ،تحديدا :للتطبيق في علم المناعة.

07/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173183
Class
1

Trademark

Goods/Services
Diagnostic chemicals intended for laboratory use, namely for
application in immunology.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي ات ش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ساندهوفر شتراسيه  71150 ،887مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801301

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الكيميائية والكيماوية الحيوية والحيوية للغايات العلمية والبحثية؛ المواد
الكيميائية للتشخيص ولغايات البحث العلمي أو للمختبرات؛ الكواشف الكيميائية لغايات البحث
العلمي أو للمختبرات.

08/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173259
Class
1

Trademark

Goods/Services
Chemical, biochemical and biological preparations for scientific
and research purposes; chemicals for diagnostic, scientific
research or laboratory purposes; chemical reagents for
research or laboratory purposes.
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Reagents, preparations and test kits for laboratory analysis of
nucleic acids for scientific or clinical purposes; reagents,
preparations and test kits for determining fetal chromosomal
abnormalities for clinical or research use.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173257
Class
1

08/09/2020

1

الصنف

801300

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الكواشف ومستحضرات وأطقم الفحص للتحليل المخبري لألحماض النووية لالستخدامات
العلمية والسريرية؛ الكواشف ومستحضرات وأطقم الفحص لتحديد تشوهات األجنة
.الكروموسومية لالستخدام السريري والبحثي
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ساندهوفر شتراسيه  71150 ،887مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801180

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنتجات والكواشف الكيميائية والبيوكيميائية والبيولوجية المستخدمة في الصناعة والعلوم
وكذلك في الزراعة البستنه والحراجه.

08/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

1

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173315
Class
1

Trademark

Goods/Services
Chemical, biochemical and biological products and reagents for
use in industry and science as well as in agriculture,
horticulture and forestry.
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Chemical, biological and biochemical preparations for
industrial, scientific and research purposes; in vitro diagnostic
reagents for use in industry and science; chemical additives,
enzymes, reagents, organisms and proteins for use in science,
research and industry; control solutions for calibrating and
monitoring the accuracy and function of instruments and test
results; chemical reagents for cell separation, labelling
reagents; reagents for the processing, separation, isolation,
enrichment, depletion, detection, screening, cultivation,
analysis and counting of biological material; reagents featuring
magnetic beads, namely, magnetic immunoassay, for scientific
and research purposes; monoclonal antibody reagents for
scientific purposes; chemical reagents for diagnostic tests and
test kits for the determination of genetic information for
scientific or research purposes; assays and reagents for use in
genetic research; assays and reagents for scientific or medical
research use; reagents and nucleotides for nucleic acid
sequencing for scientific or research purposes.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173303
Class
1

08/09/2020

1

الصنف

801151

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الكيميائية والبيولوجية والبيوكيماوية للغايات الصناعية وللغايات العلمية
والبحثية؛ الكواشف المخبرية لالستعمال في الصناعة والعلوم؛ اإلضافات الكيماوية
واالنزيمات والكواشف والكائنات الحية والبروتينات لالستعمال في العلوم واألبحاث
والصناعة؛ محاليل التح كم لمعايرة ومراقبة الدقة والوظيفة لألدوات ونتائج االختبارات؛
الكواشف الكيماوية لفصل الخلية وكواشف وضع العالمات؛ الكواشف للمعالجة والفصل
والعزل والتغذية والتخفيض والكشف والعرض والزرع والتحليل والعد للمواد البيولوجية؛
 للغايات المناعية المغناطيسية وللغايات: تحدي دا،الكواشف التي تتضمن خرزات مغناطيسية
العلمية والبحثية؛ كواشف األجسام المضادة أحادية المنشأ للغايات العلمية؛ الكواشف
الكيماوية الختبارات التشخيص ومجموعات الفحص لتحديد المعلومات الوراثية للغايات
العلمية أو البحثية ؛ المقاييس والكواشف لالستعمال في البحوث الجينية؛ المقاييس والكواشف
لالستعمال في البحوث العلمية أو الطبية؛ الكواشف والنيوكليوتيدات لتسلسل الحمض النووي
.للغايات العلمية أو البحثية
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تاريخ ايداع الطلب :

27/07/2020

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

شركة القدس لصناعة الدهانات
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Qudspaints Industry .LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/stret:Amman ./sahib (Near King
Abdullah II Industrial Estate), P.O.Box:
176, 11512

المدينة/الشارع:عمان/سحاب (بجانب مدينة الملك عبدهللا الثاني
الصناعية)  ،ص.ب88083 ,807:
ص.ب  88083 - 807المدينة/الشارع:عمان/سحاب (بجانب
مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية)
801315

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
دهانات
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصيفة اذا
ظهرت بمعزل عن العالمة

27/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

2

P.O.Box 176 -11512 city/stret:Amman
./sahib (Near King Abdullah II Industrial
)Estate
173234
Class
2

Trademark

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

11/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

11/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة طريق الذهب العالمي للتسويق

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88817 ,00- شارع الوفاق- ضاحية الرشيد- عمان

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

00- شارع الوفاق- ضاحية الرشيد-  عمان88817 -

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Global Gold Road For
Marketing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -dahiet al rasheed al weefaq str,
11196
Applicant for
-11196 Amman -dahiet al rasheed al
Correspondence
weefaq str
Trademark
173157
Class
3

Goods/Services
Perfumes, essential oils, cosmetics, lotion (hair solutions),
beard and hair oils, creams, shampoo, hair conditioner, hair and
beard nourishing, hair stabilizer, hair gel, soap and body
powder, deodorant, teeth whitening, antiseptic soap, dry
shampoo, preparations Health Personal hygiene shower, hair
dyes, incense and incense sticks, medicinal soaps, sun
protection products, sunbeds,

3

الصنف

801800

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
عطور وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل وغسول( محاليل للشعر) و زيوت للحية
ء جل،مثبت للشع، مغذي للشعر واللحية، ملطف للشعر،شامبو، كريمات.والشعر
 مستحضرات، صابون مطهر،مبيض اسنان، مزيل عرق، صابون وبودرة للجسم،للشعر
بخور وعود، اصباغ شعر، مستحضرات الصحة دش الصحة الشخصية، الشامبو الجاف
.مستحضرات تسمير البشرة، مستحضرات الوقاية من الشمس، صابون طبي،بخور
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Date of

30/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

The Procter & Gamble
Company
pN lpc oaty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati
Ohio 45202, United States of America
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173055
Class
3

Goods/Services
Hair lotions; preparations for the cleaning, care and
beautification of the scalp and hair; hair styling preparations;
hair tinting, bleaching, dyeing and coloring preparations.

30/04/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ذا بروكتر اند جامبل كومباني

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

،50353  سينسيناتي اوهايو،ون بروكتر اند جامبل بالزا
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
801500

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، مستحضرات لتنظيف والعناية وتجميل فروة الرأس والشعر،غسوالت (لوشن) الشعر
. مستحضؤات تلوين خفيف وتبييض وصباغة وتلوين الشعر،مستحضرات تصفيف الشعر
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Date of

20/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
Deodorants and antiperspirants for personal use
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the phrases "shower fresh", "invisible
dry" and the word "lady" whenever appearing differently or
separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

بالموليف كومباني-كولجيت

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

:جنسية الطا لب
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

 الواليات،85533  نيويورك، نيويورك، بارك افينيو155
المتحدة االميركية
88815 - 155001 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
173145
Class
3

20/05/2020

3

الصنف

801850

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مزيالت الروائح الكريهة ومانعات التعرق لالستخدام الشخصي
 " وshower fresh " ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال العبارات
 " عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عنlady "  " و و الكلمةinvisible dry "
.العالمة
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Date of

20/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
Deodorants and antiperspirants for personal use
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the phrase "invisible dry" and the word
"lady" whenever appearing differently or separately from the
mark.

: تاريخ ايداع الطلب

بالموليف كومباني-كولجيت

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 الواليات،85533  نيويورك، نيويورك، بارك افينيو155
المتحدة االميركية
88815 - 155001 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
173197
Class
3

20/05/2020

3

الصنف

801810

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مزيالت الروائح الكريهة ومانعات التعرق لالستخدام الشخصي
" invisible dry" ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال عبارة
. " عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمةlady " والكلمة
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تاريخ ايداع الطلب :

02/07/2020

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

 155بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،85533الواليات
المتحدة االميركي ة
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801307

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

02/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173256
Class
3

Trademark

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

16/07/2020

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

اسدين اس.ايه.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
ISDIN S.A.
lpc oapN ty
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Calle Provencals 33 08019 Barcelona,
Spain

كالي بروفنكالس  51581 11برشلونة ،اسبانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801350

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل؛ مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل لإلسمرار
بواسطة الشمس؛ مستحضرات العناية بالجسم؛ جل الوجه (مستحضرات التجميل)؛ كريمات
الوجه (مستحضرات التجميل)؛ مستحضرات التجميل غير الطبية ومستحضرات التجميل
للعناية بالجمال ومستحضرات تجميلية لالستخدام الشخصي وتجهيزات تجميلية و عناية
شخصية والمستحضرات التجميلية للعناية بالجسم وال َجمال ومستحضرات التجميل
ومستحضرات تجميلية تستخدم على الجلد ومستحلبات التسمير وما بعد التعرض للشمس
والجل والزيوت (التجميلية) والماكي اج ومستحضرات الوقاية من أشعة الشمس ومستحضرات
الوقاية من أشعة الشمس ومستحضرات الزينة ومنظفات األسنان وغسول الفم وجل لألـسنان
[منظفات أسنان] والرذاذات الفموية غير الطبية ومستحضرات تجميلية للعناية بالفم واألسنان

16/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173247
Class
3

Trademark

Goods/Services
;Cosmetics; Skin care cosmetics, Cosmetics for suntanning
Body care cosmetics; Facial gels [cosmetics]; Facial creams
[cosmetics]; Non-medicated cosmetics, Beauty care cosmetics,
Cosmetics for personal use, Cosmetics and personal care
preparations, Body and beauty care cosmetics, cosmetics,
Cosmetics for use on the skin, Tanning and after-sun milks, gels
and oils [cosmetics],Make-up ,Sunscreen, ,Sunscreen
preparations, Toiletry reparations; Dentifrices and
mouthwashes, Tooth gel [dentifrices], Non-medicated mouth
sprays, Cosmetic preparations for the care of mouth and teeth
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
COSMALINE S.A.L.
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Amaret Chalhoub, Sarraf Building,
Jdeidet-El-Metn, Lebanon
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173117
Class
3

Goods/Services
After-shave lotions; Antiperspirant soap; Perfumes [essential
oils]; Balsam other than used for medicinal purposes; Cosmetic
preparations for baths; Soap to remove unpleasant odors;
Washing products for personal purposes or to remove
unpleasant odors [toilet materials]; dry shampoo preparations;
hair lotions; hair sprays; hair curling products; lotions for
cosmetic purposes; permanent hair curl neutralizers; shampoo.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (CURL) if used separately from
the Mark.

12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

. ل.م.شركة كوزمالين ش
لبنان
شركة اجنبية

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

 لبنان، جديدة المتن، بناية الصراف،عمارة شلهوب
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
3
الصنف
801880

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بلسم بخالف،] عطور [زيوت عطرية، صابون مضاد للتعرق،غسول (لوشن) ما بعد الحالقة
، صابون إلزالة الروائح الكريهة، مستحضرات تجميلية لالستحمام،المستخد م ألغراض طبية
،[مستحضرات إغتسال إلغراض شخصية أو إلزالة الروائح الكريهة ]مواد تواليت
 مستحضرات، رذاذ (أسبراي) للشعر، غسوالت (لوشن) للشعر،مستحضرات الشامبو الجاف
. شامبو، مبطالت تجعيد الشعر الدائم، غسوالت (لوشن) ألغراض التج ميل،تجعيد الشعر
) إذا وردتCURL( ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الرياض لصناعة المنظفات

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL-RIYADH CO.FOR
DETERGENTS INDUSTRY
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Wadi saqra -arrar st, P.O.Box: 910538,
11191

وادي صقرة -شارع عرار  ،ص.ب88818 ,185011:

ص.ب  88818 - 185011المدينة/الشارع وادي صقرة -
شارع عرار
الصنف
801380

من اجل البضائع/الخدمات التالية
صابون

23/08/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 910538 -11191 city/street :Wadi
Correspondence
saqra -arrar st
Trademark
173217
Class
3

Goods/Services
soap
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تاريخ ايداع الطلب :

25/08/2020

اسم طالب التسجيل:

كولجيت-بالموليف كومباني

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

 155بارك افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،85533الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801800

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

25/08/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

3

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173175
Class
3

Trademark

Goods/Services
Deodorants and antiperspirants for personal use.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ديرموكوزميتك ساينس آند سوليوشنز انترناشونال

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

فرنسا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

 1رو غاستون التوش 13385 ،سان كلو ،فرنسا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
3
الصنف
801310

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ،الكريمات والحليب والغسوالت (لوشن) والهالميات
(جل) والمساحيق (ليست لغايات الطبية) للوجه والجسم واليدين ،المراهم لغايات التجميل،
كريمات والحليب والهالميات (جل) والزيوت لتسمير البشرة وما بعد التعرض للشمس لغايات
التجميل ،مستحضرات تسمير البشرة (مستحضرات التجميل) ،كريمات شد البشرة،
مستحضرات التجميل لغايات التخسيس ،مستحلبات الترطيب ،أقنعة الترطيب لالسترخاء ،أقنعة
التجميل ،الغسوالت (لوشن) لتفتيح البشرة ،مستحضرات التبييض (مزيالت اللون) لغايات
التجميل ،الغسوالت (لوشن) والزيوت لغايات التجميل ،زيوت أثيرية ،الحليب والزيوت لغايات
التواليت (الزينة والتجميل) ،زيوت وحليب اللوز لغايات التجميل ،المناديل المشبعة بغسوالت
التجميل ،أعواد قطنية لغايات التجميل ،صوف قطني لغايات التجميل ،الشامبو (صابون
الشعر) ،غسوالت وأمصال الشعر (ليست لغايات الطبية) ،الموس (الرغوه) والبلسم (ملطف)
للعناية بالشعر ،الصابون (بما في ذلك صابون التواليت) ،العطور وماء التواليت (عطر
مخفف) وماء الكولونيا ،ماء معطر ،مزيالت العرق لالستخدام البشري .معاجين االسنان.

30/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

DERMOCOSMETIC
SCIENCE & SOLUTIONS
INTERNATIONAL
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8 rue Gaston Latouche, 92210 SAINTCLOUD, FRANCE
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173235
Class
3

Trademark

Goods/Services
Cosmetic preparations for skincare; creams, milks, lotions, gels
and powders (not for medical purposes) for the face, body and
hands; pomades for cosmetic purposes; sun-tanning and aftersun creams, milks, gels and oils for cosmetic purposes; suntanning preparations (cosmetics); firming creams; cosmetic
;preparations for slimming purposes; moisturising emulsions
;relaxing moisture masks; beauty masks; skin-lightening lotions
;bleaching preparations (decolorants) for cosmetic purposes
lotions and oils for cosmetic purposes; ethereal oils; milks and
oils for toilet purposes; almond oils and milks for cosmetic
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; shampoos; hair lotions and serums (not for medical
purposes); mousses and balms for hair care; soaps (including
;toilet soaps); perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne
scented water; deodorants for human use; dentifrices.
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تاريخ ايداع الطلب :

09/12/2020

اسم طالب التسجيل:

السحاب للتعبئه والتغليف

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:

Al Sahab Co. For
Packaging & Filling
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Zarqa, The Hashemite Kingdom of Jordan,
P.O.Box: 59, 13125

الزرقاء /الهاشميه المملكة االردنية الهاشمية  ،ص.ب,01:
81830
ص.ب  81830 - 01الزرقاء /الهاشميه المملكة االردنية
الهاشمية
الصنف
801873

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

09/12/2020

Date of

3

Applicant for
P.O.Box 59 -13125 Zarqa, The Hashemite
Correspondence
Kingdom of Jordan
Trademark
173162
Class
3

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

05/01/2021

اسم طالب التسجيل:

تغريد عبد الكريم عبد الرحيم عوده

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:

عمان شارع هاشم السقاف دير غبار  ،ص.ب,175718:
88817
ص.ب  88817 - 175718عمان شارع هاشم السقاف دير
غبار
3
الصنف
801880

من اجل البضائع/الخدمات التالية
شمع التلميع  ,قماش سحج (صنفرة)  ,مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية  ,أحمر
لصقل الجواهر  ,صاب ون النسيج ليصبح ناصع اللون ( ,زيوت عطرية) نكهات للكعك ,
جل التدليك بخالف ما هو لألغراض الطبية  ,زيت الياسمين  ,مزيالت روائح كريهة
للحيوانات األليفة ,مستحضرات للتنظيف  ,الماسكارا  ,محاليل جلي  ,مستحضرات تلميع
أوراق النباتات ,مستحضرات ترطيب الشعر  ,الهالم البترولي ألغراض التجميل  ,مزيالت
روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان  ,التربنتين إلزالة الشحوم  ,البخور  ,الرموش
مستعارة  ,الزيوت العطرية ,مستحضرات تنعيم تنشية  ,مستحضرات التلميع ,
مستحضرات إزالة األلوان  ,مستحضرات منع انسداد أنابيب التصريف  ,شمع مانع
لالنزالق لأل رضيات  ,األوعية التي تحتوي على أوراق الورود (معطرات)  ,جل تبييض
األسنان  ,خالصة النعناع زيت عطري  ,مسك لصناعة العطور  ,البلسم ،خالف ما هو
لألغراض الطبية  ,مستحضرات اكتساب اللون األسمر بفعل أشعة الشمس (مستحضرات
تجميل)  ,ملمعات لألحذية  ,ديامانتين مادة سحج (سنفرة)  ,ماء جافيل  ,صودا الغسيل،
للتنظيف  ,المواد الكيميائية لزهو األلوان ألغراض منزلية (غسل المالبس) ,مستحضرات
إزالة الدهان  ,حجر طرابلسي للصقل  ,طباشير تنظيف  ,بيروكسيد الهيدروجين ألغراض
التجميل  ,شامبو الحيوانات (مستحضرات تنظيف غبر طبية)  ,مستحضرات مضادة
للشواش لألغراض المنزلية  ,شمع أرضيات الباركيه  ,حجارة صقل  ,الخشب المعطر ,
غسوالت العيون لغير الغايات الطبية  ,بخاخ تثبيت الشعر  ,أمونيا مادة قلوية متطايرة
منظف  ,مواد دهنية ألغراض التجميل  ,مستحضرات غسل المالبس  ,تربينات زيوت
عطرية  ,أيونون عطر  ,زيت الورد  ,ملونات ألغراض الزينة  * ,مستحضرات الزينة ,
كربيد السليكون مادة سحج (سنفرة) ,معاجين لشحذ أمواس الحالقة  ,المواد الكيميائية
لزهو األلوان ألغراض منزلية (غسل المالبس)  ,ورق سحج (سنفرة)  ,ملونات لشعر ,
شمع للشوارب  * ,المواد الكاشطة  ,شمع األرضيات ,الماكياج  ,لوشن ما بعد الحالقة ,
الزيوت الستخدامات التنظيف  ,مستحضرات إزالة لون الجلد المدبوغ  ,الزيوت العطرية
من الليمون  ,نكهات الطعام (زيوت عطرية)  ,ملينات األقمشة التي تستخدم في غسيل
المالبس  ,منكهات للكعك زيوت عطرية  ,لواصق لتثبيت الشعر المستعار  ,ورق سحج
(سَّنفرة)  ,أقالم تحديد الحواجب  ,حليب اللوز ألغراض التجميل  ,مستحضرات التلميع ,
المطهرات لغايات النظافة الشخصية غير الطبية  ,الشمع الزالة الشعر  ,ملمع نشوي
ألغراض الغسيل  ,مستحضرات العناية باألظافر  ,نعناع لصناعة العطور  ,مزيالت الشعر
 ,مستحضرات جلخ  ,مس تخلصات الزهور عطور  ,مستحضرات تجميل لغايات التخسيس
 ,مادة قلوية متطايرة أمونيا منظف  ,مساحيق الماكياج  ,مستخلصات األعشاب
الستخدامات التجميل  ,شرائط تبييض األسنان  ,العطور  ,لوشن لغايات التجميل ,
األعواد القطنية لألغرض التجميلية ,حجارة تنعيم  ,جيرانيول  ,األظافر المستعارة ,
مزيالت شمع األرضيات مستحضرات جلي ,ملمعات األثاث واألرضيات  ,كريمات للجلد
المدبوغ  ,رذاذ تلطيف رائحة األنفاس  ,شمع الخياطين  ,مستحضرات الحالقة  ,مزيالت
طالء األظافر  ,سوائل منع االنزالق لألرضيات مستحضرات الكوالجين الستخدامات
التجميل  ,الصا بون المضاد للتعرق  ,سوائل لتنظيف زجاج السيارات األمامي  ,كريمات
لألحذية  ,مستحضرات إزالة اللك  ,رماد بركاني للتنظيف  * ,الصابون  ,القابضات
لغايات التجميل  ,هيبوكلوريت البوتاسيوم  ,كريمات تفتيح البشرة  ,المستحضرات
المضادّة للتعرق (ماء للزينة)  ,مبطالت تجعيد الشعر الدائم  ,علب أحمر الشفاه  ,أعواد
قطن لغايات التجميل  ,مستحضرات إزالة الورنيش ( ,مستحضرات التنظيف غير الطبية)
المشربة بالمنظفات للتنظيف  ,مستحضرات إزالة
شامبو للحيوانات األليفة  ,األقمشة
َّ

05/01/2021

Date of

Taghreed Abed-Al Karem
A. Aodeh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman hashem alsaqqaf st. Deir Ghbar,
P.O.Box: 960631, 11196
Applicant for
P.O.Box 960631 -11196 Amman hashem
Correspondence
alsaqqaf st. Deir Ghbar
Trademark
173115
Class
3

Goods/Services
polishing wax , abrasive cloth , aloe vera preparations for cosmetic
purposes , jewellers' rouge , soap for brightening textile , cake
flavourings essential oils , massage gels, other than for medical
purposes , jasmine oil , deodorants for pets , cleaning preparations
, mascara , scouring solutions , preparations to make the leaves of
plants shiny , hair conditioners , petroleum jelly for cosmetic
purposes , deodorants for human beings or for animals , turpentine
for degreasing , incense , false eyelashes , essential oils ,
smoothing preparations starching , furbishing preparations ,
colour-removing preparations , preparations for unblocking drain
pipes , non-slipping wax for floors , potpourris fragrances , dental
bleaching gels , mint essence essential oil , musk perfumery ,
balms, other than for medical purposes , sun-tanning preparations
cosmetics , shoe polish , diamantine abrasive , Javelle water ,
washing soda, for cleaning , color- colour- brightening chemicals
for household purposes laundry , paint stripping preparations ,
tripoli stone for polishing , cleaning chalk , hydrogen peroxide for
cosmetic purposes , shampoos for animals non-medicated
grooming preparations , antistatic preparations for household
purposes , wax for parquet floors , polishing stones , scented wood
, eye-washes, not for medical purposes , hair spray , ammonia
volatile alkali detergent , greases for cosmetic purposes , laundry
preparations , terpenes essential oils , ionone perfumery , rose oil ,
colorants for toilet purposes , toiletry preparations* , silicon
carbide abrasive , pastes for razor strops , color-brightening
chemicals for household purposes laundry , emery paper , hair
colorants , moustache wax , abrasives* , floor wax , make-up , aftershave lotions , oils for cleaning purposes , leather bleaching
preparations , essential oils of lemon , food flavourings essential
oils , fabric softeners for laundry use , cake flavorings essential oils
, adhesives for affixing false hair , abrasive paper , eyebrow pencils
, almond milk for cosmetic purposes , polishing preparations ,
cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated ,
depilatory wax , starch glaze for laundry purposes , nail care
preparations , mint for perfumery , depilatories , grinding
preparations , extracts of flowers perfumes , cosmetic preparations
for slimming purposes , volatile alkali ammonia detergent , makeup powder , herbal extracts for cosmetic purposes , teeth whitening
strips , perfumes , lotions for cosmetic purposes , cotton swabs for
cosmetic purposes , smoothing stones , geraniol , false nails , floor
wax removers scouring preparations , polish for furniture and
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flooring , creams for leather , breath freshening sprays , tailors' wax
, shaving preparations , nail varnish removers , non-slipping liquids
for floors , collagen preparations for cosmetic purposes ,
antiperspirant soap , windshield cleaning liquids , shoe cream ,
lacquer-removing preparations , volcanic ash for cleaning , soap* ,
astringents for cosmetic purposes , potassium hypochloride , skin
whitening creams , antiperspirants toiletries , neutralizers for
permanent waving , lipstick cases , cotton sticks for cosmetic
purposes , varnish-removing preparations , shampoos for pets
non-medicated grooming preparations , cloths impregnated with a
detergent for cleaning , color-removing preparations , cobblers'
wax , corundum abrasive , cosmetic kits , nail art stickers , shining
preparations polish , shoemakers' wax , dry-cleaning preparations ,
flavorings for beverages essential oils , sunscreen preparations ,
cakes of soap , cream for whitening the skin , essential oils of
cedarwood , oils for perfumes and scents , lavender oil , starch for
laundry purposes , drying agents for dishwashing machines ,
deodorant soap , carbides of metal abrasives , perfumery , emery ,
make-up removing preparations , soda lye , tissues impregnated
with cosmetic lotions , sandcloth , lavender water , toilet water ,
preservatives for leather polishes , cosmetic preparations for baths
, bleaching preparations decolorants for cosmetic purposes ,
badian essence , depilatory preparations , laundry soaking
preparations , canned pressurized air for cleaning and dusting
purposes , cosmetics , sachets for perfuming linen , stain removers
, shaving soap , polishing rouge , glass cloth abrasive cloth , bases
for flower perfumes , phytocosmetic preparations , hair lotions* ,
cosmetic preparations for skin care , detergents, other than for use
in manufacturing operations and for medical purposes , cakes of
toilet soap , laundry blueing , beard dyes , bleaching soda ,
cosmetic dyes , shoe wax , lipsticks , henna cosmetic dye ,
preparations for cleaning dentures , alum stones astringents ,
emery cloth , adhesives for affixing false eyelashes , hair waving
preparations , waving preparations for the hair , laundry bleaching
preparations , cosmetic preparations for eyelashes , preparations
to make shiny the leaves of plants , leather preservatives polishes ,
laundry glaze , cosmetic pencils , sandpaper , sharpening
preparations , laundry wax , breath freshening strips , scented
water , dry shampoos* , joss sticks , nail varnish , laundry starch ,
shampoos* , eyebrow cosmetics , polishing paper , bath salts, not
for medical purposes , ethereal essences , food flavorings essential
oils , pomades for cosmetic purposes , make-up preparations ,
cleansing milk for toilet purposes , decorative transfers for
cosmetic purposes , eau de Cologne , douching preparations for
personal sanitary or deodorant purposes toiletries , lip glosses ,
shaving stones astringents , almond oil , bergamot oil , oil of
turpentine for degreasing , fumigation preparations perfumes , oils
for toilet purposes , whiting , denture polishes , ethereal oils ,
polishing creams , preparations for soaking laundry , beauty masks
, cosmetics for animals , bath preparations, not for medical
purposes , tissues impregnated with make-up removing
preparations , quillaia bark for washing , cotton wool for cosmetic
purposes , bleaching salts , mouthwashes, not for medical
purposes , hair straightening preparations , soap for foot
perspiration , almond soap , hair dyes , waxes for leather , nail
polish , aromatics essential oils , laundry bleach , pumice stone ,
safrol , oils for cosmetic purposes , air fragrancing preparations ,
descaling preparations for household purposes , talcum powder,
for toilet use , windscreen cleaning liquids , adhesives for cosmetic
purposes , dentifrices* , amber perfume , degreasers, other than for
use in manufacturing processes , gaultheria oil , glass paper ,
flavourings for beverages essential oils , nail polish removers ,
mustache wax , colour-brightening chemicals for household
purposes laundry , vaginal washes for personal sanitary or
deodorant purposes , wallpaper cleaning preparations , rust
removing preparations , essential oils of citron , cosmetic creams ,
heliotropine

,  أطقم مستلزمات التجميل, )  كوراندم (مادة سحج سنفرة,  شمع اإلسكافي, األلوان
,  شمع الحذائين,  مستحضرات التلميع ُملمعات, ملصقات األشكال الفنية لألظافر
 مستحضرات الوقاية,  منكهات للمشروبات زيوت عطرية, مستحضرات التنظيف الجاف
,  الزيوت العطرية من خشب األرز,  كريم تفتيح البشرة,  قطع الصابون, من الشمس
 عوامل تجفيف,  نشا ألغراض الغسيل,  زيت الخزامى, زيوت للعطور والروائح
, ) كربيدات المعادن (مواد كشط,  صابون إلزالة الروائح الكريهة, لغساالت الصحون
 غسول قلوي,  مستحضرات إزالة المكياج, ) مسحوق سحج (سنفرة, المواد العطرية
, ) قماش سحج (صنفرة,  المناديل المشربة بلوشن مستحضرات التجميل, من الصودا
 مستحضرات,  مواد حافظة للجلد المدبوغ ملمعات,  ماء الزينة المعطر, ماء الخزامى
 مستحضرات قصر مزيالت ألوان ألغراض التجميل, التجميل التي توضع عند االستحمام
 هواء مضغوط في,  مستحضرات نقع الغسيل, مستحضرات إزالة الشعر,  عطر باديان,
 أكياس معطرة للبياضات,  مستحضرات التجميل, علب ألغراض التن ظيف وتنفيض الغبار
 القماش الزجاجي (قماش,  الطالء الحمر للتلميع,  صابون الحالقة,  مزيالت البقع,
 مستحضرات التجميل المصنوعة من,  المواد األساسية لعطور األزهار, )الصنفرة
 المنظفات عدا عن,  مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة,  * غسول الشعر, النباتات
 نيلة,  قِطع من صابون الزينة, المستخدمة في العمليات الصناعية ولالستخدامات الطبية
 شمع,  الصبغات التجميلية,  صودا قصارة,  أصباغ ال ِل َّحى, )صبغة الزرقاء
ّ ِ للغسيل (ال
 المستحضرات لتنظيف أطقم األسنان, ) الحنة (صبغة تجميل,  احمر الشفاه, لألحذية
 المواد الالصقة للصق,  قماش الصنفرة, ) حجر الشبة (لشد البشرة, االصطناعية
,  مستحضرات تمويج الشعر,  مستحضرات تجعيد الشعر, الرموش المستعارة
 مستحضرات تلميع أوراق,  مستحضرات التجميل للرموش, مستحضرات تبيض الغسيل
,  أقالم التحديد التجميلية,  ملمع للغسيل,  مواد حافظة للجلد المدبوغ م لمعات, النباتات
,  أشرطة إلنعاش رائحة الفم,  شمع الغسيل, )س نْ (شحذ
َّ  مستحضرات, ورق الصنفرة
* ,  نشا الغسيل,  طالء تلميع أظافر,  عود البخور,  * الشامبو الجاف, الماء المعطر
 لغير الغايات، أمالح االستحمام,  ورق صقل,  مستحضرات تجميل الحواجب, الشامبو
,  مراهم ألغراض التجميل, ) نكهات الطعام (زيوت عطرية,  خالصات أثيرية, الطبية
 الصور المنقولة التزيينية,  مستحلبات التنظيف لغايات الزينة, مستحضرات المكياج
 مستحضرات اغتسال ألغراض صحية,  ماء الكولونيا العطري, ألغراض التجميل
 حجارة حِ القة,  بلسم خاص بالشفاه, شخصية أو إلزالة الروائح الكريهة مواد تواليت
,  زيت التربنتين إلزالة الدهون,  زيت البرغموت العطري,  زيت اللوز, شد البشرة
,  ملمعات أطقم األسنان,  المبيضات,  زيوت ألغراض الزينة, مستحضرات تبخير عطور
 مستحضرات,  أقنعة التجميل,  مستحضرات نقع الغسيل, كريمات التلميع, زيوت أثيرية
 المناديل المشربة,  لغير الغايات الطبية،مستحضرات لالستحمام, التجميل للحيوانات
,  الصوف القطني ألغراض التجميل, لحاء الكالجة للغسيل, بمستحضرات إزالة المكياج
 صابون,  مستحضرات تمليس الشعر,  لغير الغايات الطبية، غسول الفم, أمالح قصارة
,  طالء األظافر,  شمع للجلد المدبوغ,  أصباغ للشعر,  صابون اللوز, لتعرق األقدام
 زيوت ألغراض,  سفرول,  حجر الخفاف,  مبيضات الغسيل, عطور زيوت عطرية
 مستحضرات إزالة الترسبات لالستخدامات المنزلية,  مستحضرات تعطير الجو, التجميل
 لواصق,  سوائل لتنظيف زجاج السيارات األمامي,  ال ستخدامات الزينة، مسحوق التالك,
 مزيالت الشحوم عدا عن, عِطر
ّ  كهرمان,  * منظفات األسنان, ألغراض التجميل
منكهات, ) ورق زجاج (للسنفرة,  زيت الغلتيرية, المستخدمة في العمليات الصناعية
 المواد الكيميائية,  ش مع للشوارب,  مزيالت طالء األظافر, للمشروبات زيوت عطرية
 غسوالت مهبلية للغايات الشخصية, )لزهو األلوان ألغراض منزلية (غسل المالبس
 مستحضرات إزالة,  مستحضرات تنظيف ورق الجدران, الصحية أوإلزالة الروائح
 هليوتروبين,  الكريمات التجميلية,  الزيوت العطرية من األترج, الصدأ
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Date of

01/02/2021

اعالن الجريدة الرسمية

01/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الرذاذ للتجارة واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88881 ,855311:ب. ص، دوار المدينه الرياضيه/عمان

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

 عمان دوار خلدا00885 - 070 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

al razaz for trading
&investment co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/ P.O.Box: 140283, 11118
Applicant for
P.O.Box 567 -77110 Amman Khalda Circle
Correspondence
Trademark
173109
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 ,
the rigistration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use pure separartely from the mark
this tradde mark should be in white,blue,red,silver,black

3

الصنف

801851

رقم العالمة التجارية

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

 بمعزل عن العالمهpure ان تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
هذه العالمه محدده بااللوان االبيض واالزرق واالحمر والفضي واالسود
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Date of

01/02/2021

اعالن الجريدة الرسمية

01/02/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الرذاذ للتجارة واالستثمار

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88881 ,855311:ب. ص، دوار المدينه الرياضيه/عمان

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

 عمان دوار خلدا00885 - 070 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

al razaz for trading
&investment co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/, P.O.Box: 140283, 11118

Applicant for
moamar m h shahwan P.O.Box 567 -77110
Correspondence
Amman Khalda Circle
Trademark
173110
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

801885

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 المالبس- منظف زجاج- مبيض المالبس- للغسيل] و مستحضرات غسيل و سائل الجلي و
-  مزيل | التكلس-  ملمع ارضيات-  جل ارضيات-  منظف مطابخ-  منظف حمامات- معطر مواد،  صابون سائل للجلي، -  جل استحمام-  مسحوق غسيل-  مالبس ملونة- منظف سجاد
 معطر للمالبس،  ملمع زجاج،  مطري للمالبس وجل لتنظيف االرضيات،  العطور، التنظيف
 منظف حمامات،  منعم مالبس،  مسحوق غسيل،  سائل لتنظيف المالبس، منظف سائل للمالبس
 مستحضرات الغسيل والتبييض الستعماالت الغسيل،
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Date of

15/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Al Mateen Mineral Oil
Trading company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 840553, 11184

Goods/Services
Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuels and illuminants;
candles and wicks for lighting; lubricants; lubricating oils;
greases; motor oils; gear lubricants; synthetic engine
lubricants.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "LUBRICANTS" whenever
appearing differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

المتين لتجارة الزيوت المعدنيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

88815 ,155001:ب. ص،  االردن،عمان

88815 - 155001 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
173150
Class
4

15/03/2020

4

الصنف

801805

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الزيوت والشحوم الصناعية والشمع؛ المزلقات؛ مركبات المتصاص وترطيب وتجميع الغبار؛
الوقود والسوائل المضيئة؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ المزلقات؛ زيوت التزليق؛ الشحوم؛ زيوت
.المحركات؛ مزلقات المسننات؛ مزلقات المحركات االصطناعية
" LUBRICANTS" ان تسجيل هذه العال مة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

13/07/2020

اسم طالب التسجيل:

سلطان ماجد جبرين الجعبري

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان  -شارع المهاجرين  -بناية رقم المدينة/الشارع ، 35
ص.ب88880 ,31515:
ص.ب  88880 - 31515عمان  -شارع المهاجرين  -بناية
رقم المدينة/الشارع 35
4
الصنف
801810

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فحم

13/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

sultan Majed Gebreen AL
Jaabri
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman-AL Muhajreen str
Buildind no 20, P.O.Box: 23080, 11115
Applicant for
P.O.Box 23080 -11115 city/street
Correspondence
:Amman-AL Muhajreen str Buildind no 20
Trademark
173137
Class
4

Goods/Services
CHARCOAL
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Date of

18/09/2019

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

TOWA
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-11, Shinbashi-cho, Kadoma, Osaka, 5718580 JAPAN
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173093
Class
5

18/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

إل تي دي., توا فارمسيوتيكال كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان,1015- 008 , أوساكا, كادوما,تشو-  شينباشي,3- 88

ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
0 مكتي رقم- الثاني
5
الصنف
801511

Goods/Services
Antidotes; fish oils for medical purposes; pharmaceutical preparations
and compositions for the treatment and prevention of cancer;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
cancer; pharmaceutical preparations and substances for the treatment
of cardiovascular diseases and disorders; pharmaceutical preparations
and substances for the treatment of diabetes; pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of gastrointestinal
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of metabolic diseases and disorders; pharmaceutical
preparations and substances for use in oncology; pharmaceutical
preparations for human use; pharmaceutical preparations for the central
nervous system; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
disease; pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system [CNS] diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the treatment of
digestive diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of gout; pharmaceutical preparations for the treatment of
heart rhythm disorders ;pharmaceutical preparations for the treatment
of hypercholesteremia; pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperlipidemia; pharmaceutical preparations for the treatment of
hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for use in
chemotherapy; pharmaceutical preparations for use in oncology;
Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; Pharmaceutical
preparations for use in otorhinolaryngology; Pharmaceutical
preparations for the hormone treatment; Pharmaceutical preparations
for use in urology; Vitamin preparations and substances.
The registration of this mark does not give owners the right to use
word (PHARMACEUTICAL)if used separately from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مضادات سموم; زيوت سمك لألغراض الطبية; مستحضرات ومركبات صيدالنية
لمعالجة السرطان والوقاية منه; مستحضرات صيدالنية و مواد لمعالجة السرطان
;; مستحضرات صيدالنية ومواد لمعالجة أمراض القلب واالوعية الدموية
مستحضرات صيدالنية ومواد لمعالجة السكري ; مستحضرات ومواد ص يدالنية
لمعالجة أمراض المعدة واألمعاء; مستحضرات صيدالنية ومواد لمعالجة أمراض
;األيض ; مستحضرات صيدالنية ومواد لالستخدام في معالجة االورام
مستحضرات صيدالنية لالستخدام البشري; مستحضرات صيدالنية للجهاز العصبي
;المركزي; مستحضرات صيدالنية و مواد لمنع حدوث السرطا ن ومعالجته
مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان; مستحضرات صيدالنية لمعالجة
األمراض الوعائية القلبية; مستحضرات صيدالنية لمعالجة أمراض الجهاز
العصبي المركزي; مستحضرات صيدالنية لعالج السكري; مستحضرات صيدالنية
لمعالجة أمراض الجهاز الهضمي; مستحضرات صيدالنية و موا د لمعالجة أمراض
الجهاز الهضمي ; مستحضرات صيدالنية لمعالجة مرض النقرس; مستحضرات
صيدالنية لمعالجة اضطرابات عمل القلب; مستحضرات صيدالنية لمعالجة فرط
كوليسترول الدممستحضرات صيدالنية لمعالجة فرط شحميات الدم; مستحضرات
صيدالنية لمعالجة ضغط الدم العالي; مستحضرات ص يدالنية لمعالجة داء
باركينسون; مستحضرات صيدالنية تستخدم في العالج الكيماوي; مستحضرات
صيدالنية تستخدم في عالج األورام; مستحضرات صيدالنية الستخدامات طب
;العيون; مستحضرات صيدالنية لالستخدام في طب االذن واالنف و الحنجرة
مستحضرات صيدالنية لمعالجة االضطرابات الهرمونية; مستحضرات صيدالنية
.تستخدم في عالج األمراض البولية; مستحضرات ومواد تحوي فيتامينات

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
) بمعزل عن العالمهPHARMACEUTICAL (
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Date of

18/09/2019

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

TOWA
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-11, Shinbashi-cho, Kadoma, Osaka, 5718580 JAPAN
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173091
Class
5

Goods/Services
antidotes; fish oils for medical purposes; pharmaceutical
preparations and compositions for the treatment and prevention
of cancer; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations and substances
for the treatment of cardiovascular diseases and disorders;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
diabetes; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of gastrointestinal diseases; pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of metabolic
diseases and disorders; pharmaceutical preparations and
substances for use in oncology; pharmaceutical preparations for
human use; pharmaceutical preparations for the central nervous
system; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disease; pharmaceutical preparations
for the treatment of central nervous system [CNS] diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of digestive
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of gout; pharmaceutical preparations for the treatment
of heart rhythm disorders ;pharmaceutical preparations for the
treatment of hypercholesteremia; pharmaceutical preparations for
the treatment of hyperlipidemia; pharmaceutical preparations for
the treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for
the treatment of Parkinson's disease; pharmaceutical preparations
for use in chemotherapy; pharmaceutical preparations for use in
oncology; Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
Pharmaceutical preparations for use in otorhinolaryngology;
Pharmaceutical preparations for the hormone treatment;
Pharmaceutical preparations for use in urology; Vitamin
preparations and substances.

18/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

إل تي دي., توا فارمسيوتيكال كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان,1015- 008 , أوساكا, كادوما,تشو-  شينباشي,3- 88

ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
0 مكتي رقم- الثاني
5
الصنف
801518

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مضادات سموم; زيوت سمك لألغراض الطبية; مستحضرات ومركبات صيدالنية لمعالجة
السرطان والوقاية منه; مستحضرات صيدالنية و مواد لمعالجة السرطان ; مستحضرات
صيدالنية ومواد لمعالجة أمراض القلب واالوعية الدموية; مستحضرات صيدالنية ومواد
;لمعالجة السكري ; مستحضرات ومواد صيدالنية لمعالجة أمراض المعدة واألمعاء
مستحضرات صيدالنية ومواد لمعالجة أمراض األيض ; مستحضرات صيدالنية ومواد
لالستخدام في معالجة االورام; مستحضرات صيدالنية لالستخدام البشري; مستحضرات
صيدالنية للجهاز العصبي المركزي; مستحضرات صيدالنية و مواد لمنع حدوث السرطان
ومعالجته; مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان; مستحضرات صيدالنية لمعالجة
األمراض الوعائية القلبية; مستحضرات صيدالنية لمعالجة أمراض الجهاز العصبي
المركزي; مستحضرات صيدالنية لعالج السكري; مستحضرات صيدالنية لمعالجة أمراض
; الجهاز الهضمي; مستحضرات صيدالنية و موا د لمعالجة أمراض الجهاز الهضمي
مستحضرات صيدالنية لمعالجة مرض النقرس; مستحضرات صيدالنية لمعالجة اضطرابات
عمل القلب; مستحضرات صيدالنية لمعالجة فرط كوليسترول الدممستحضرات صيدالنية
;لمعالجة فرط شحميات الدم; مستحضرات صيدالنية لمعالجة ضغط الدم العالي
مستحضرات ص يدالنية لمعالجة داء باركينسون; مستحضرات صيدالنية تستخدم في العالج
الكيماوي; مستحضرات صيدالنية تستخدم في عالج األورام; مستحضرات صيدالنية
الستخدامات طب العيون; مستحضرات صيدالنية لالستخدام في طب االذن واالنف و
الحنجرة; مستحضرات صيدالنية لمعالجة االضطرابات الهرمونية; مستحضرات صيدالنية
.تستخدم في عالج األمراض البولية; مستحضرات ومواد تحوي فيتامينات
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Date of

18/09/2019

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

TOWA
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2-11, Shinbashi-cho, Kadoma, Osaka, 5718580 JAPAN
Applicant for
UNITED TRADEMARK & PATENT
Correspondence
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
Trademark
173092
Class
5

Goods/Services
Antidotes;fish oils for medical purposes; pharmaceutical
preparations and compositions for the treatment and prevention
of cancer; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations and substances
for the treatment of cardiovascular diseases and
disorders;pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment of gastrointestinal diseases
;pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
metabolic diseases and disorders; pharmaceutical preparations
and substances for use in oncology; pharmaceutical preparations
for human use;pharmaceutical preparations for the central
nervous system;pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disease;pharmaceutical preparations
for the treatment of central nervous system [CNS] diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of digestive
diseases;pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal disorders;pharmaceutical preparations for the
treatment of gout;pharmaceutical preparations for the treatment of
heart rhythm isorders ;pharmaceutical preparations for the
treatment of hypercholesteremia;pharmaceutical preparations for
the treatment of hyperlipidemia;pharmaceutical preparations for
the treatment of hypertension;pharmaceutical preparations for the
treatment of Parkinson's disease;pharmaceutical preparations for
use in chemotherapy;pharmaceutical preparations for use in
oncology; Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
Pharmaceutical preparations for use in otorhinolaryngology;
Pharmaceutical preparations for the hormone reatment
;Pharmaceutical preparations for use in urology; Vitamin
preparations and substances. ,

18/09/2019

: تاريخ ايداع الطلب

إل تي دي., توا فارمسيوتيكال كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

 اليابان,1015- 008 , أوساكا, كادوما,تشو-  شينباشي,3- 88
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
0 مكتي رقم- الثاني
5
الصنف
801513

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مضادات سموم; زيوت سمك لألغراض الطبية; مستحضرات ومركبات صيدالنية لمعالجة
السرطان والوقاية منه; مستحضرات صيدالنية و مواد لمعالجة السرطان ; مستحضرات
صيدالنية ومواد لمعالجة أمراض القلب واالوعية الدموية; مستحضرات صيدالنية ومواد
;لمعالجة السكري ; مستحضرات ومواد صيدالنية لمعالجة أمراض المعدة واألمعاء
مستحضرات صيدالنية ومواد لمعالجة أمراض األيض ; مستحضرات صيدالنية ومواد
لالستخدام في معالجة االورام; مستحضرات صيدالنية لالستخدام البشري; مستحضرات
صيدالنية للجهاز العصبي المركزي; مستحضرات صيدالنية و مواد لمنع حدوث السرطان
ومعالجته; مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان; مستحضرات صيدالنية لمعالجة
األمراض الوعائية القلبية; مستحضرات صيدالنية لمعالجة أمراض الجهاز العصبي
المركزي; مستحضرات صيدالنية لعالج السكري; مستحضرات صيدالنية لمعالجة أمراض
; الجهاز الهضمي; مستحضرات صيدالنية و مواد لمعالجة أمراض الجهاز الهضمي
مستحضرات صيدالنية لمعالجة مرض النقرس; مستحضرات صيدالنية لمعالجة اضطرابات
عمل القلب; مستحضرات صيدالنية لمعالجة فرط كوليسترول الدممستحضرات صيدالنية
;لمعالجة فرط شحميات الدم; مستحضرات صيدالنية لمعالجة ضغط الدم العالي
مستحضرات صيدالنية لمعالجة داء باركينسون; مستحضرات صيدالنية تستخدم في العالج
الكيماوي; مستحضرات صيدالنية تستخدم في عالج األورام; مستحضرات صيدالنية
الستخدامات طب العيون; مستحضرات صيدالنية لالستخدام في طب االذن واالنف و
الحنجرة; مستحضرات صيدالنية لمعالجة االضطرابات ال هرمونية; مستحضرات صيدالنية
, .تستخدم في عالج األمراض البولية; مستحضرات ومواد تحوي فيتامينات
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Date of

29/12/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Sooft Italia S.p.A.
oapN lpc ty
: ITALY
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Contrada Molino, 17 63833 Montegiorgio
(FM) Italy

Goods/Services
Pharmaceutical and medical preparations; Sanitary preparations
for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for
medical use, Dietary supplements for human beings; Plasters,
materials for dressings; Disinfectants; Medicines; Chemical
preparations for pharmaceutical purposes; Chemical
preparations for medical purposes; Active pharmaceutical
ingredients for the production of pharmaceutical products
(Active ingredients); Diagnostic preparations for medical
purposes; Nutritional supplements; Pre-filled syringes for
medical purposes; Pastilles for pharmaceutical purposes;
Vitamins; Ophthalmic preparations; Medicated eye-washes;
Wadding for medical purposes; Cotton for medical purposes;
Absorbent cotton; Eyepatches for medical purposes; Cotton
swabs for medical purposes; Solutions for contact lenses; Eye
drops

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه. بيه. سووفت ايتاليا اس
ايطاليا
شركة اجنبية

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

 مونتيجورجو (اف ام) ايطاليا71111 80 ،كونترادا مولينو

88815 - 155001 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
173293
Class
5

29/12/2019

5

الصنف

801311

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية والطبية؛ المستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ أغذية
ومستحضرات الحمية المخصصة لالستخدام الطبي والمكمالت الغذائية لإلنسان؛ لصقات
الجروح ومواد التضميد؛ المطهرات؛ األدوية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة
لالستخدامات الصيدالنية؛ المستحضرات الكيميائية المخصصة لالستخدامات الطبية؛ المكونات
الصيدالنية النشطة إلنتا ج المنتجات الصيدالنية (المكونات النشطة)؛ مستحضرات التشخيص
لالستخدامات الطبية؛ المكمالت الغذائية؛ الحقن المعبأة مسبقا ً للغايات الطبية؛ األقراص الطبية
المحالة لألغراض الصيدالنية؛ الفيتامينات؛ مستحضرات للعيون؛ الغسول العالجي للعيون؛
الحشوات لألغراض الطبية؛ ال قطن لألغراض الطبية؛ القطن الماص؛ لصقات العيون
لألغراض الطبية؛ الماسحات القطنية لألغراض الطبية؛ محاليل للعدسات الالصقة؛ قطرات
للعيون

38

Date of

09/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
KOWA COMPANY, LTD.
lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoyashi, Aichi-ken, Japan
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173090
Class
5

Goods/Services
Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of
hypercholesteremia; pharmaceutical preparations for the
treatment of hyperlipidemia; pharmaceutical preparations for
the treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for
treating metabolic disorders; pharmaceutical preparations and
substances for the prevention of metabolic diseases and
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of metabolic diseases and disorders.

09/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ليمتد, كووا كومباني
يابان
شركة اجنبية

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

,كن-  ايتشي,شي-  ناغويا,كو-  ناكا,تشومي- 1  نيشيكي,7- 31
اليابان
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
0 مكتب رقم- الثاني
5
الصنف
801515

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مستحضرات صيدالنية; مستحضرات بيطرية; مستحضرات صحية لغايات طبية; مستحضرات
; صيدالنية لمعالجة األمراض الوعائية القلبية; مستحضرات صيدالنية لعالج السكري
المستحضرات صيدالنية لعالج ارتفاع الكوليسترول في الدم ; المستحضرات صيدالنية لعالج
فرط الدهون; المستحضرات صيدالنية لعالج ارتفاع ضغط الدم ; المستحضرات صيدالنية
لعالج اضطرابات التمثيل الغذائي ; المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية من
األمراض واالضطرابات األيضية ; المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة لعالج األمراض
واالضطرابات األيضية
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Date of

27/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Abbott Laboratories
apN lpc o ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 100 Abbott Park Road, Abbott Park,
Illinois 60064, USA

Goods/Services
Dietetic foods and substances adapted for medical use, namely,
powdered milk substitute adapted for medical use for the
nutritional support of metabolic disorders; infant formula and
food for infants; dietary and nutritional supplements for humans
for the nutritional support of metabolic disorders.

: تاريخ ايداع الطلب

ابوت البوراتوريز
امريكا
شركة اجنبية

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

 والية ايللينوي،  مدينة ابوت بارك،  ابوت بارك رود855
 الواليات المتحدة االميركية,75575
88815 - 155001 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
173290
Class
5

27/04/2020

5

الصنف

801315

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل الحليب المجفف المعدة، : تحديدا،أغذية ومواد الحمية المع ّدة لالستخدام الطبي
لالستخدام للدعم الغذائي لالضطرابات األيضية؛ حليب األطفال للرضع واألطعمة للرضع؛
.مكمالت الحمية والغذائية للبشر للدعم الغذائي لالضطرابات األيضية
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Date of

27/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Abbott Laboratories
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 100 Abbott Park Road, Abbott Park,
Illinois 60064, USA

Goods/Services
Dietetic foods and substances adapted for medical use, namely,
powdered milk substitute adapted for medical use for the
nutritional support of metabolic disorders; infant formula and
food for infants; dietary and nutritional supplements for humans
for the nutritional support of metabolic disorders.

: تاريخ ايداع الطلب

ابوت البوراتوريز
امريكا
شركة اجنبية

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

 والية ايللينوي،  مدينة ابوت بارك،  ابوت بارك رود855
 الواليات المتحدة االميركية,75575
88815 - 155001 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
173289
Class
5

27/04/2020

5

الصنف

801311

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل الحليب المجفف المعدة، : تحديدا،أغذية ومواد الحمية المعدّة لالستخدام الطبي
لالستخدام للدعم الغذائي لالضطرابات األيضية؛ حليب األطفال للرضع واألطعمة للرضع؛
.مكمالت الحمية والغذائية للبشر للدعم الغذائي لالضطرابات األيضية
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Date of

27/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Abbott Laboratories
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 100 Abbott Park Road, Abbott Park,
Illinois 60064, USA

Goods/Services
Dietetic foods and substances adapted for medical use, namely,
powdered milk substitute adapted for medical use for the
nutritional support of metabolic disorders; infant formula and
food for infants; dietary and nutritional supplements for humans
for the nutritional support of metabolic disorders.

: تاريخ ايداع الطلب

ابوت البوراتوريز
امريكا
شركة اجنبية

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

 والية ايللينوي،  مدينة ابوت بارك،  ابوت بارك رود855
 الواليات المتحدة االميركية,75575
88815 - 155001 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
173171
Class
5

27/04/2020

5

الصنف

801808

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل الحليب المجفف المعدة، : تحديدا،أغذية ومواد الحمية المعدّة لالستخدام الطبي
لالستخد ام للدعم الغذائي لالضطرابات األيضية؛ حليب األطفال للرضع واألطعمة للرضع؛
.مكمالت الحمية والغذائية للبشر للدعم الغذائي لالضطرابات األيضية
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تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2020

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

بي اس ان ميديكال جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
BSN medical GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg,
Germany

كويكبورنشتراسيه  35301 ،35هامبورغ ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801807

الصنف

29/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الصابون لألغراض الطبية ،الكريمات لألغراض الطبية؛ المطهرات؛ ضمادات للجروح؛ المواد
الطبية والج راحية للتضميد وتضميد الجروح؛ األشرطة والضمادات الطبية لغايات التضميد؛
لصقات الجروح؛ الشرائط الالصقة؛ ضمادات شاشية؛ ضمادات؛ مجموعات اإلسعافات األولية؛
القطن الماص.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173176
Class
5

Trademark

Goods/Services
medical soaps, medical creams; disinfectants; wound
dressings; medical and surgical materials for bandaging and
;dressing; medical tapes and bandages for dressing purposes
plasters; plaster strips; dressing gauze; compresses; first aid
sets; absorbent cotton.

43

تاريخ ايداع الطلب :

05/05/2020

اسم طالب التسجيل:

جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس.ايه.

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

GSK Consumer
Healthcare S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Route de l'Etraz, 1197 Prangins,
Switzerland

روت دو ليتراز  ،8810برانجينز ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801350

05/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدلية والبيطرية ،المستحضرات الصحية ألغراض طبيّة ،مواد التغذية
المعدة لالستعمال الطبي  ،اغذية االطفال  ،اللصق الطبية (بالستر)  ،مواد التضميد ،مواد
حشو األسنان ،الشمع المستخدم في طب االسنان  ،المطهرات  ،مستحضرات القضاء على
الهوام  ،مبيدات الفطريات  ،مبيدات االعشاب ,

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173245
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
;materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides
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Date of

12/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

Goods/Services
Dietary supplements and dietetic preparations; Medicinal hair
growth preparations; Dietetic foods adapted for medical
purposes; Nutritional supplements; Dietetic food preparations
adapted for medical use; Medical and pharmaceutical
preparations for the treatment of hair loss, Medicinal hair
growth preparations
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018154568
Claim Date: 19/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

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

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

، فرانكفورت ام ماين،75181 ،855 .ايكنهيمير النداستر
المانيا
88815 - 155001 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
173149
Class
5

12/05/2020

5

الصنف

801851

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مكمالت الحمية الغذائية ومستحضرات الحمية الغذائية؛ مستحضرات دوائية لنمو الشعر؛
أغذية حمية معدة لغايات طبية؛ مكمالت التغذية؛ المستحضرات الغذائية للحمية المعدلة
 المستحضرات، لالستخدام الطبي؛ المستحضرات الطبية الوصيدالنية لعالج تساقط الشعر
الطبية لنمو الشعر

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
581805071 :رقم االدعاء
3581/88/81 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريستول ـ مايرز سكويب كومباني

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

 515ايست توينتي ناينث ستريت ،فورتينث فلور ،نيويورك
نيويورك  85587الواليات المتحدة االميركية

Bristol-Myers Squibb
Company
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 430 East 29th Street, 14th Floor, New York
New York 10016 USA

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

801851

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري لعالج السمنة وسلس البول وأمراض القلب
واألوعية الدموية وأمراض واضطرابات الجهاز العصبي المركزي واضطرابات التمثيل
الغذائي والسكتة الدماغية والسرطان وااللتهابات واألمراض االلتهابية وأمراض الجهاز
التنفسي واألمراض المعدية وأمراض المناعة الذاتية ورفض زراعة األعضاء الصلبة
وثالسيميا بيتا ومتالزمات خلل التنسج النقوي وأمراض التكاثر النقوي والتليف النقوي
واللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية والورم النقوي المتعدد ومرض االلتهاب الذاتي وأمراض
الدم واألورام والتصلب المتعدد والتهاب القول ون التقرحي والتهاب المفاصل وأمراض الجهاز
العضلي الهيكلي والجلد؛ المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري ،وتحديدا ً :المضادات
الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات الفيروسات ومثبطات المناعة واألجسام المضادة
الصيدالنية والعالجات المناعية لعالج السرطان واألدوية المث بطة للسيتوكين؛ المستحضرات
الصيدالنية المعدة لالستخدام البشري التي تعدل جهاز المناعة؛ المستحضرات الصيدالنية
والبيولوجية لالستخدام البشري في العالج المناعي ،بما في ذلك العالج بالخاليا التائية؛
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري ،وتحديدا ً الخاليا الجذعية لالستخدام الطبي أو
السريري.

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11051300 :
تاريخ االدعاء3581/88/33 :

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173148
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for human use for the treatment
and prevention of obesity, incontinence, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders,
metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection, beta
thalassemia and myelodysplastic syndromes, myeloproliferative
diseases, myelofibrosis, leukemia, lymphoma, multiple
myeloma, autoinflammatory disease, blood disease, tumors,
multiple sclerosis, ulcerative colitis, arthritis, and
musculoskeletal and skin diseases; Pharmaceutical
preparations for human use, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals, immunosuppressants, pharmaceutical antibodies,
immunotherapies for the treatment of cancer, cytokine
inhibitory drugs; Pharmaceutical preparations for human use
that modulate the immune system; Pharmaceutical and
biological preparations for human use for immunotherapy,
including T Cell therapy; Pharmaceutical preparations for
human use, namely, stem cells for medical or clinical use.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88703275
Claim Date: 22/11/2019
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Date of

25/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AstraZeneca AB
lpc oapN ty
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address SE-151 85 Sodertalje Sweden

Goods/Services
Pharmaceutical preparations and substances for use in
respiratory and immunology and for the treatment of
autoimmune diseases, cardiovascular diseases and disorders,
respiratory diseases and disorders, pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of metabolic diseases and
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout,
osteoarthritis, anemia, obesity and hypothyroidism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and
disorders of the central nervous system, namely central
nervous system infections, brain diseases, depression, anxiety,
central nervous system movement disorders, and spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of diseases and disorders of the peripheral nervous
system, namely cranial and spinal neuropathies, autonomic
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies;
pharmaceutical preparations and substances for use in pain
control and local and general anesthetics; pharmaceutical
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical
preparations, namely, anti-infective.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018171907
Claim Date: 24/12/2019

: تاريخ ايداع الطلب

استرازينيكا ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 سودرتالجي السويد10 808- اس اي

88815 - 155001 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
173141
Class
5

25/06/2020

5

الصنف

801858

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة لجهاز التنفس وجهاز المناعة ولعالج أمراض
المناعة الذاتية واألمراض واالضطرابات القلبية الوعائية وأمراض واضطرابات الجهاز
التنفسي والمستحضرات الصيدالنية المستخدمة ألمراض الجهاز الهضمي؛ المستحضرات
 مرض السكري ونقص سكر الدم: تحديدا،الصيدالن ية لعالج األمراض واالضطرابات األيضية
والنقرس وهشاشة العظام وفقر الدم والسمنة وقصور الغدة الدرقية ؛ المستحضرات الصيدلية
 التهابات الجهاز العصبي: تحديدا،لمعالجة امراض واعتالالت الجهاز العصبي المركزي
المركزي وأمراض الدماغ واال كتئاب واالضطرابات واضطرابات حركة الجهاز العصبي
المركزي وأمراض النخاع الشوكي؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية لعالج أمراض
 اعتالل األعصاب في الجمجمة والعمود الفقري: تحديدا،واضطرابات الجهاز العصبي الطرفي
واعتالالت األعصاب الالإرادية واعتالالت األعصاب الحسية الحركية واعتالل الضفائر؛
المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة في السيطرة على اآلالم والتخدير الموضعي
، مضادات االلتهاب؛ المستحضرات الصيدالنية: تحديدا،والعام؛ المستحضرات الصيدالنية
 المضادة للعدوى:تحديدا

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
581808150 :رقم االدعاء
3581/83/35 :تاريخ االدعاء
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AstraZeneca AB
lpc oapN ty
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address SE-151 85 Sodertalje Sweden

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
diseases and disorders; Pharmaceutical substances for the
treatment of respiratory diseases and disorders; Pharmaceutical
preparations and substances for use in respiratory &
immunology; Pharmaceutical preparations for use in oncology;
Pharmaceutical substances for use in oncology; Pharmaceutical
preparations the treatment of cardiovascular diseases and
disorders, metabolic diseases and disorders, gastrointestinal
diseases and disorders, nervous system diseases and
disorders, infection and inflammation and autoimmune
diseases; Pharmaceutical substances for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders, metabolic diseases and
disorders, gastrointestinal diseases and disorders, nervous
system diseases and disorders, infection and inflammation, and
autoimmune diseases.

: تاريخ ايداع الطلب

استرازينيكا ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 سودرتالجي السويد10 808- اس اي

88815 - 155001 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
173135
Class
5

14/07/2020

5

الصنف

801810

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات التنفسية؛ المواد الصيدالنية لعالج
ا ألمراض واالضطرابات التنفسية؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة في الجهاز
التنفسي وجهاز المناعة؛ مستحضرات صيدالنية تستخدم في علم األورام؛ المواد الصيدالنية
المستخدمة في عالج األورام؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات القلب
واألوعية الدموية و االمراض واالضطرابات االيضية وأمراض واضطرابات الجهاز الهضمي
وأمراض واضطرابات الجهاز العصبي والعدوى وااللتهابات وأمراض المناعة الذاتية؛ المواد
الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات القلب واألوعية الدموية واالمراض واالضطرابات
االيضية وأمراض واضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض واضطرابات الجهاز العصبي
.والعدوى وااللتهابات وأمراض المناعة الذاتية
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AstraZeneca AB
lpc oapN ty
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address SE-151 85 Sodertalje Sweden

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
diseases and disorders; Pharmaceutical substances for the
treatment of respiratory diseases and disorders; Pharmaceutical
preparations and substances for use in respiratory &
immunology; Pharmaceutical preparations for use in oncology;
Pharmaceutical substances for use in oncology; Pharmaceutical
preparations the treatment of cardiovascular diseases and
disorders, metabolic diseases and disorders, gastrointestinal
diseases and disorders, nervous system diseases and
disorders, infection and inflammation and autoimmune
diseases; Pharmaceutical substances for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders, metabolic diseases and
disorders, gastrointestinal diseases and disorders, nervous
system diseases and disorders, infection and inflammation, and
autoimmune diseases.

: تاريخ ايداع الطلب

استرازينيكا ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 سودرتالجي السويد10 808- اس اي

88815 - 155001 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
173144
Class
5

14/07/2020

5

الصنف

801855

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات التنفسية؛ المواد الصيدالنية لعالج
األمراض واالضطرابات التنفسية؛ المستحضرات وال مواد الصيدالنية المستخدمة في الجهاز
التنفسي وجهاز المناعة؛ مستحضرات صيدالنية تستخدم في علم األورام؛ المواد الصيدالنية
المستخدمة في عالج األورام؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات القلب
واألوعية الدموية واالمراض واالضطرابات االيضية وأمراض واضطرابات الجهاز الهضمي
وأمراض واضطرابات الجهاز العصبي والعدوى وااللتهابات وأمراض المناعة الذاتية؛ المواد
الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات القلب واألوعية الدموية واالمراض واالضطرابات
االيضية وأمراض واضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض واضطرابات الجهاز العصبي
.والعدوى واال لتهابات وأمراض المناعة الذاتية
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Date of

15/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via al Ponte 13 – 6900 Massagno –
Svizzera.
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173086
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical products; preparations for the diagnosis and
treatment of disorders relating to sexual reproduction and
fertility; fertility enhancement preparations; pharmaceutical
preparations for treatment of gonadotropins hypersecretion and
gonadal insufficiency; pharmaceutical preparations for
treatment of sterility due to the shortening of the luteal phase of
the cycle; pharmaceutical preparations for treatment of
cyptorchidism, hypogonadotropic, hypogonadism, delayed
puberty

15/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.إيبسا إنستيتيويت بيوكيميك إس آيه

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

. سويسرا-  ماساغنو7155 - 81 فيا آل بونتي

ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
0 مكتب رقم- الثاني
5
الصنف
801517

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات صيدالنية ؛ مستحضرات تشخيص وعالج االضطرابات المتعلقة باإلنجاب والخصوبة
؛ مستحضرات لتعزيز الخصوبة؛ مستحضرات صيدالنية لعالج فرط إفراز الغدد التناسلية
وقصور الغدد التناسلية ؛ مستحضرات صيدالنية لعالج العقم بسبب تقصير المرحلة األصفرية
 مشاكل،  قصور الغدد التناسلية، من الدورة ؛ مستحضرا ت صيدالنية لعالج الخصية الخفية
.  تأخر البلوغ،الغدد التناسلية
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Date of

15/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via al Ponte 13 – 6900 Massagno –
Svizzera.
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173083
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical products; preparations for the diagnosis and
treatment of disorders relating to sexual reproduction and
fertility; fertility enhancement preparations; pharmaceutical
preparations for treatment of gonadotropins hypersecretion and
gonadal insufficiency; pharmaceutical preparations for
treatment of sterility due to the shortening of the luteal phase of
the cycle; pharmaceutical preparations for treatment of
cyptorchidism, hypogonadotropic, hypogonadism, delayed
puberty

15/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.إيبسا إنستيتيويت بيوكيميك إس آيه

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

. سويسرا-  ماساغنو7155 - 81 فيا آل بونتي

ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
0 مكتب رقم- الثاني
5
الصنف
801511

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات صيدالنية ؛ مستحضرات تشخيص وعالج االضطرابات المتعلقة باإلنجاب والخصوبة
؛ مستحضرات لتعزيز الخصوبة؛ مستحضرات صيدالنية لعالج فرط إفراز الغدد التناسلية
وقصور الغدد التناسلية ؛ مستحضرات صيدالنية لعالج العقم بسبب تقصير المرحلة األصفرية
 مشاكل،  قصور الغدد التناسلية، من الدورة ؛ مستحضرا ت صيدالنية لعالج الخصية الخفية
.  تأخر البلوغ،الغدد التناسلية
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Date of

15/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via al Ponte 13 – 6900 Massagno –
Svizzera.
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173087
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical products; preparations for the diagnosis and
treatment of disorders relating to sexual reproduction and
fertility; fertility enhancement preparations; pharmaceutical
preparations for treatment of gonadotropins hypersecretion
and gonadal insufficiency; pharmaceutical preparations for
treatment of sterility due to the shortening of the luteal phase
of the cycle; pharmaceutical preparations for treatment of
cyptorchidism, hypogonadotropic, hypogonadism, delayed
puberty

15/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.إيبسا إنستيتيويت بيوكيميك إس آيه

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

. سويسرا-  ماساغنو7155 - 81 فيا آل بونتي

ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
0 مكتب رقم- الثاني
5
الصنف
801510

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات صيدالنية ؛ مستحضرات تشخيص وعالج االضطرابات المتعلقة باإلنجاب والخصوبة ؛
مستحضرات لتعزيز الخصوبة؛ مستحضرات صيدالنية لعالج فرط إفراز الغدد التناسلية وقصور
الغدد التناسلية ؛ مستحضرات صيدالنية لعالج العقم بسبب تقصير المرحلة األصفرية من الدورة
، مشاكل الغدد التناسلية،  قصور الغدد التناسلية، ؛ مستحضرا ت صيدالنية لعالج الخصية الخفية
. تأخر البلوغ
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Date of

15/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Via al Ponte 13 – 6900 Massagno –
Svizzera.
Applicant for
Correspondence
Trademark

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173088
Class
5

Goods/Services
“pharmaceutical products; pain relief medication; preparations
for the relief of pain; medicines for human purposes containing
diclofenac; Transdermal patches for use in the treatment of pain
due to strains, sprains and minor sports injuries; topical system
composed of transdermal patches and topical analgesics for
use in the treatment of pain due to strains, sprains and minor
sports injuries; topical analgesics

15/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.إيبسا إنستيتيويت بيوكيميك إس آيه

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

. سويسرا-  ماساغنو7155 - 81 فيا آل بونتي

ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
0 مكتب رقم- الثاني
5
الصنف
801511

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
منتجات صيدالنية؛ دواء لتخفيف اآلالم ؛ مستحضرات لتخفيف األلم; أدوية لالستعمال البشري
تحتوي على ديكلوفيناك ؛ لصقات جلدية الستخدامها في عالج األلم بسبب االجهادات وااللتواء
واإلصابات الرياضية البسيطة ؛ نظام موضعي يتكون من لصقات جلدية ومسكنات موضعية
لالستخدام ف ي عالج األلم بسبب االجهادات وااللتواء واإلصابات الرياضية البسيطة ؛
المسكنات الموضعية
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تاريخ ايداع الطلب :

15/07/2020

اسم طالب التسجيل :

إيبسا إنستيتيويت بيوكيميك إس آيه.

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

فيا آل بونتي  7155 - 81ماساغنو  -سويسرا.

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
الثاني -مكتب رقم 0
5
الصنف
801513

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات صيدالنية ؛ دواء لتخفيف اآلالم ؛ مستحضرات تخفيف األلم ؛ أدوية لالستعمال
البشري تحتوي على حمض الهيالورونيك

15/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
– Applicant Address Via al Ponte 13 – 6900 Massagno
Svizzera.
Applicant for
Correspondence

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173082
Class
5

Trademark

Goods/Services
pharmaceutical products; pain relief medication; preparations
for the relief of pain; medicines for human purposes containing
hyaluronic acid
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
AGUETTANT SANTE
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1 rue Alexander Fleming 69007 LYON
France

Goods/Services
Pharmaceutical products and preparations for parenteral
nutrition, pharmaceutical preparations in the fields of nutrition
and micro-nutrition, neurology, anaesthesia and resuscitation,
algology, management of blood loss and anaemia, emergency
care (vasopressors, heart stimulants and heart diseases),
treatment of premature diseases and paediatrics.

: تاريخ ايداع الطلب

اجيتونت سونت
فرنسا
شركة اجنبية

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

 ليون فرنسا71550  رو اليكساندر فليمينج8

88815 - 155001 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
173267
Class
5

28/07/2020

5

الصنف

801370

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المنتجات والمس تحضرات الصيدالنية للتغذية عبر الوريد والمستحضرات الصيدالنية في
مجاالت التغذية والتغذية الدقيقة وعلم األعصاب والتخدير واإلنعاش وعلم الطحالب وإدارة
فقدان الدم وفقر الدم وحاالت الطوارئ (قابضات األوعية والمنشطات وأمراض القلب) وعالج
.األمراض المبكرة وطب األطفال
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تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

غوزنتالشتراس  5501 ،70بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801811

23/08/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات القضاء على الهوام؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات األعشاب الضارة؛ مبيدات
الحشرات؛ مبيدات النمل األبيض؛ مستحضرات مضادة للطفيليات؛ مستحضرات مكافحة
اآلفات ،تحديدا :المبيدات الحشرية

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173138
Class
5

Trademark

Goods/Services
;Preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides
insecticides; termiticides; anti-parasitic preparations; pest
control preparations, namely pesticides.
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تاريخ ايداع الطلب :

23/08/2020

اسم طالب التسجيل:

سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

غوزنتالشتراس  5501 ،70بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801301

23/08/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضرات القضاء على الهوام؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات األعشاب الضارة؛ مبيدات
الحشرات؛ مبيدات النمل األبيض؛ مستحضرات مضادة للطفيليات؛ مستحضرات مكافحة
اآلفات ،تحديدا :المبيدات الحشرية

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173273
Class
5

Trademark

Goods/Services
;Preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides
insecticides; termiticides; anti-parasitic preparations; pest
control preparations, namely pesticides.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/08/2020

اسم طالب التسجيل:

دايتشي سانكيو كومباني ،ليمتد

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

يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

DAIICHI SANKYO
COMPANY, LIMITED

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الصيدالنية لمعالجة ومنع مرض السرطان وأمراض األورام واللوكيميا
واالضطرابات العضلية الهيكلية وأمراض القلب واألوعية الدموية وتصلب األنسجة وتصلب
الشرايين والفشل الكلوي لمرضى السكري والسكتة الدماغية واألزمات القلبية وارتفاع
الكوليستيرول بالدم واالضطراب في نسب البروتينات الدهنية وفقر الدم واضطرابات الدم
ومرض السكري ومرض اعتالل وظائف الغدة الدرقية واألورام الخبيثة وأمراض المناعة
الذاتية والصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والحساسية والعدوى البكتيرية والعدوى
الفيروسي ة والعدوى الفطرية وااللتهابات والتعفن وإصابة الحبل الشوكي واآلالم وأمراض
الجهاز العصبي المركزي واألمراض العصبية واضطرابات المزاج وهشاشة العظام مرض
الزهايمر والسمنه وفقدان الشهية وأمراض المسالك البولية والكلى واألمراض التنفسية
واضطرابات الجهاز الهضمي واإلمس اك واللقاحات؛ الكواشف ووسائط التباين التشخيصية
لالستخدامات الطبية.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8426, Japan

1ـ0ـ ،8نيهونباشي هونشو ،تشو -كو ،طوكيو ،1537- 851
اليابان

801810

30/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173185
Class
5

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
cancer, oncological disease, leukemia, musculoskeletal
disorders, cardiovascular disease, sclerosis, atherosclerosis,
diabetic nephropathy, stroke, heart attack,
hypercholesterolemia, dyslipidemia, anemia, blood disorders,
diabetes, thyroid function disease, metastasis, autoimmune
disease, psoriasis, rheumatoid arthritis, allergy, bacterial
infection, viral infection, fungal infection, inflammation, sepsis,
spinal cord injury, pain, central nervous system disease,
neurological disease, mood disorders, osteoporosis,
Alzheimer's disease, obesity, anorexia, urinary and kidney
disease, respiratory disease, gastrointestinal disease,
constipation; vaccines; diagnostic reagents and contrast media
for medical use.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/08/2020

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

برلين -تشيمي ايه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

جلينيكر ويج  ،830برلين ،83511 ،ألمانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
5
الصنف
801351

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مكمالت الحمية الغذائية لعالج أعراض تضخم البروستات الحميد

30/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Berlin-Chemie AG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Glienicker Weg 125, Berlin, 12489,
Germany
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173243
Class
5

Trademark

Goods/Services
dietary supplements for the treatment of benign prostatic
hyperplasia symptoms
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تاريخ ايداع الطلب :

03/09/2020

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

ذي كلوروكس كومباني
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 8338برودواى ،اوكالند ،كاليفورنيا  ،15783الواليات
المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801157

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطهرات؛ مبيدات الجراثيم ؛معطرات الهواء ومزيالت الروائح الكريهة لغير االستخدام
الشخصي

03/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173306
Class
5

Trademark

Goods/Services
Disinfectants; Germicides; Air freshners, deodorizers, not for
personal use
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة سالر للتسويق واالعمال

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

االردن
ذ.م.م
عمان/الدوار السابع  ،ص.ب88811 ,551:

عنوان التبليغ

ص.ب  88811 - 551عمان/الدوار السابع

رقم العالمة التجارية

801371

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المطهرات والمعقمات

06/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

salar For Marketing And
Business
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/7th circle, P.O.Box: 408, 11183

5

Applicant for
P.O.Box 408 -11183 amman/7th circle
Correspondence
Trademark
173268
Class
5

Goods/Services
Disinfectants and sterilizers
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Date of

07/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

: تاريخ ايداع الطلب

نوفارتس ايه جي
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، بازل5553

- 510 ب. األردن ذ م م ص/سيدر وايت برادلي لالستشارات
 أبراج الحجاز، شارع مكة، عمان88138

Applicant for
Correspondence
Trademark

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173205
Class
5

07/09/2020

5

الصنف

801350

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مضادات العدوى؛ مضادات االلتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية المضا دة للبكتيريا؛ المضادات
الحيوية؛ المستحضرات المضادة للفطريات؛ مضادات الفيروسات؛ المستحضرات الصيدالنية
الخاصة بالقلب واألوعية الدموية؛ المستحضرات الصيدالنية الخاصة بالجلد؛ المستحضرات
الصيدالنية المستنشقة للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي؛
الم ستحضرات الصيدالنية التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي؛ المستحضرات والمواد
الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجهاز الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية
والعالج من أمراض واضطرابات نظام المناعة الذاتية وجهاز األيض وجهاز الغدد الصماء
والجهاز العضلي الهيكل ي والجهاز البولي التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في
أمراض الدم وزرع األنسجة واألعضاء؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض
وحاالت العيون؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات ضربات القلب؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعال ج من األمراض واالضطرابات المتعلقة بالجهاز
المناعي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الكلى؛ المستحضرات
الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من
ارتفاع ضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االضطرابات الجلدية؛
المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في األمراض الجلدية؛ المستحضرات الصيدالنية
لالستخدام في المسالك البولية؛ المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في طب العيون؛
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من السرطان واألورام؛ المستحضرات الصيدالنية
للو قاية والعالج من الحساسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض العظام؛
.المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجهاز التنفسي والربو
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تاريخ ايداع الطلب :

07/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ساندهوفر شتراسيه 71150 887 ،مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801813

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كيماويات تشخيصية لالستخدام الطبي ،تحديدا :للتطبيق في علم المناعة.

الصنف

07/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173182
Class
5

Trademark

Goods/Services
Diagnostic chemicals for medical use, namely for application in
immunology.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ساندهوفر شتراسيه  71150 ،887مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801180

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرات الكيميائية والكيماوية الحيوية وا لبيولوجية للغايات الطبية والغايات الصيدالنية
والبيطرية.

08/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173317
Class
5

Trademark

Goods/Services
Chemical, biochemical and biological preparations for medical,
pharmaceutical and veterinary purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ساندهوفر شتراسيه  71150 ،887مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801150

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المستحضرا ت الكيميائية والكيميائية الحيوية والبيولوجية لألغراض الطبية والتشخيصية؛
مستحضرات التشخيص المختبري لألغراض الطبية والتشخيصية.

08/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

5

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173305
Class
5

Trademark

Goods/Services
Chemical, biochemical and biological preparations for medical
and diagnostic purposes; in vitro diagnostic preparations for
medical and diagnostic purposes.
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Medical test kits comprising reagents for testing body fluids to
determine fetal chromosomal abnormalities; chemical reagents,
preparations and test kits for fetal nucleic acid analysis for
medical use; kits consisting primarily of reagents for nucleic
acid detection and analysis.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173258
Class
5

08/09/2020

5

الصنف

801301

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أطقم الفحص الطبي التي تتضمن كواشف لفحص سوائل الجسم لتحديد تشوهات األجنّة
الكروموسومية؛ الكواشف الكيماوية والمستحضرات وأطقم الفحص لتحليل الحمض النووي
لألجنة لالستخدام الطبي؛ األطقم التي تتكون بشكل أساسي من كواشف لكشف وتحليل الحمض
.النووي
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Chemical, biological and biochemical preparations for medical
purposes; in vitro diagnostic reagents for clinical or medical
use; in vitro diagnostic agents, namely, reagents and control
solutions for analysis of biological samples for medical
diagnostic purposes; chemical reagents for testing body fluids
to determine fetal chromosomal abnormalities; chemical
reagents and test kits for medical, clinical and diagnostic
purposes in the fields of DNA sequencing and genetics;
diagnostic test kits consisting primarily of reagents for nucleic
acid detection and analysis.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173302
Class
5

08/09/2020

5

الصنف

801153

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
المستحضرات الكيميائية والبيولوجية والبيوكيميائية لالستخدامات الطبية؛ كواشف التشخيص
 الكواشف: تحديدا،المخبرية لالستعمال السريري أو الطبي؛ عوامل التشخيص المخبرية
ومحاليل التحكم لتحليل العينات البيولوجية لغايات التشخيص الطبي؛ الكواشف الكيماوية
لفحص سو ائل الجسم لتحديد كروموسومات تشوه الجنين؛ الكواشف الكيماوية ومجموعات
الفحص للغايات الطبية وللغايات السريرية والتشخيصية في مجال تسلسل الحمض النووي
والعلوم الوراثية؛ مجموعات الفحص التشخيصي التي تتكون أساسا من الكواشف لكشف
.الحمض النووي والتحليل
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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
173324
Class
5

Goods/Services
food supplements contain minerals - magnesium

01/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

باسل برقان وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
توصية

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

88881 ,001:ب. ص، شارع محمد خميس الربعي/عمان

88881 ,001:ب. ص، شارع محمد خميس الربعي/عمان
5

الصنف

801135

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مغنيسيوم- المكمالت الغذائية المحتوية على معادن
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تاريخ ايداع الطلب :

06/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م

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

بحرين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

MS PHARMA VENTURES
HOLDING WLL
lpc oapN ty
: BAHRAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address bahrin-Bahrain Financial Harbour-West
Tower, Level 22,Off 2239,Bil.1459,R4626,
P.O.Box: 17516, 11195

البحرين -ميناء المنامة التجاري  -البرج الغربي ط 33م3311
مبنى 8501شارع  ، 5737ص.ب88810 ,80087:
ص.ب  88810 - 80087عمان/شارع زهران
801335

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مستحضر دوائي وصيدالني يستخدم كمثبط للصفائح الدموية.

06/12/2020

Date of

الصنف

5

Applicant for
P.O.Box 17516 -11195 Amman/Zahran st
Correspondence
Trademark
173220
Class
5

Goods/Services
pharmaceutical and medicinal product used as a blood platelet
inhibitors
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Date of

14/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

ppAeaaN tpac l:

Agriculture & Veterinary
Golden Development Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman 29 Queen Rania Al Abdallah
Street, P.O.Box: 2583, 11941
Applicant for
P.O.Box 2583 -11941 Amman 29 Queen
Correspondence
Rania Al Abdallah Street
Trademark
173218
Class
5

Goods/Services
pesticides, medicines for veterinary purposes, Agrochemicals,
Veterinary Medicines and Vaccines, Feed additives, vaccines,
fungicides

14/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الذهبيه للتطوير الزراعي والبيطري

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,3011:ب. ص،  شارع الملكة رانيا العبد هللا31 عمان
88158
 شارع الملكة رانيا العبد31  عمان88158 - 3011 ب.ص
هللا
5
الصنف
801381

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, االدوية واللقاحات البيطرية, المبيدات الزراعية, أدوية الستخدامات بيطرية,مبيدات الحشرات
 مبيدات الفطريات, اللقاحات,االضافات العلفية
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Date of

19/01/2021

اعالن الجريدة الرسمية

19/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

مستودع ادوية االيمان
االردن
م.م.ذ
88810 ,105507:ب. ص، البيادر/عمان

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

 شارع الحارث بن قيس- عمان- عمان88818 - 858 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:
al eman pharmacopoeia
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 850456, 11185

Applicant for
P.O.Box 101 -11191 Amman alhareth ben
Correspondence
qais
Trademark
173260
Class
5

Goods/Services
antiseptics, pharmaceuticals, alcohol for pharmaceutical
purposes, cotton for medical purposes, pharmaceutical
preparations for treating sunburn, vaccines, detergents for
medical purposes, disinfectants for hygiene purposes

5

الصنف

801375

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستحضرات, قطن لغايات طبية, كحول لغايات صيدالنية, المستحضرات الصيدالنية,معقمات
 مطهرات ألغراض, منظفات لالستخدامات طبية, اللقاحات,صيدالنية لعالج حروق الشمس
صحية
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تاريخ ايداع الطلب :

09/08/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة تجار مواد البناء العالمية المحدودة

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

سعودية
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الرياض مخرج  ، 80بلدا مول الدور األول ص.ب ،30751
الرمز البريدي  88185الرياض ،المملكة العربية السعودية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االرد ن
6
الصنف
801355

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مزاليج ،أقفال لألبواب [غير كهربائية] ،تجهيزات معدنية لألبواب ،مقابض معدنية لألبواب،
مطارق لألبواب ،فتاحات غير كهربائية لألبواب ،نوابض لألبواب [غير كهربائية] ،مفصالت
معدنية ،مفاتيح ،مقابض معدنية ،مزاليج معدنية ،أقفال معدنية [غير كهربائية] ،أقفال ذات
حلقات (أقفال محمولة) ،براغي معدنية ،أقفال نابضية
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األحمر والرمادي وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

09/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Universal Building
Materials Merchants CO.
LTD
lpc oapN ty
: SAUDI ARABIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Riyadh Exit 17, Belda Mall first floor, P.O.
Box: 27609, Riyadh 11314, Saudi Arabia
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173240
Class
6

Trademark

Goods/Services
Bolts (Lock-); Door closers [non-electric]; Door fittings, of
metal; Door handles of metal; Door knockers; Door openers,
;non-electric; Door springs [non-electric]; Hinges of metal; Keys
Knobs of metal; Latches of metal; Locks of metal [other than
electric]; Padlocks; Screws of metal; Spring locks
The registration of this trademark should be in red and gray
colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

25/08/2020

اسم طالب التسجيل:

هاي -تيك هاردوير تيكنولوجي كو ،.لمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

Hi-tech Hardware
Technology co., ltd

رقم كيه  ، 8شينغجيانغ اندستلاير بارك باي  81اوف روي رود،
اكسيابيه لوسون ،شيشان تاون ،مقاطعة نانهاي اوف فوشان
سيتي ،الصين
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 1151
 88818عمان
الصنف
801811

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مساند معدنية؛ سالسل معدنية؛ أقفال معدنية لألبواب غير كهربائية؛ أبواب معدنية؛ مفصالت
معدنية؛ مقابض معدنية لألبواب؛ تجهيزات معدنية لألثاث؛ مصنوعات حدادة؛ الدرابزين من
المعدن؛ زنبركات (خردوات معدنية).

25/08/2020

6

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No K1,Shengjiang Industrial Park by 19 of
Ruyi Road, Xiabai Luocun, shishan town,
nanhai district of foshan city, China
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
173199
Class
6

Goods/Services
Props of metal; chains of metal; door closers of metal, non;electric; doors of metal; hinges of metal; door handles of metal
fittings of metal for furniture; ironmongery; balustrades of
]metal; springs [metal hardware
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Date of

13/09/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

SUZHOU DAKE
MACHINERY CO.,LTD.

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address ROOM 618, BUILDING NUMBER 1, LUCK
CITY COMMERCIAL CENTER, SUZHOU
INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA
Applicant for
The Right Choice IP P.O.Box 841153 Correspondence
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
Trademark
173314
Class
6

Goods/Services
pipes of metal; sleeves [metal hardware]; fittings of metal for
building; railway material of metal; bands of metal for tying-up
purposes; clips of metal for cables and pipes; small hardware of
metal; buckles of common metal [hardware]; nails; fittings of
metal for furniture; non-electric door bells of metal; locks of
metal, other than electric; padlocks; keys of metal; safes [strong
boxes]; vice claws of metal; tool chests of metal, empty; labels
of metal; rods of metal for welding; anchors; identification
bracelets of metal; weather- or wind-vanes of metal; tree
protectors of metal; works of art of common metal; iron ores;
monuments of metal; angle irons of metal; props of metal;
elbows of metal for pipes; junctions of metal for pipes; valves of
metal, other than parts of machines; reinforcing materials of
metal for pipes; collars of metal for fastening pipes; staircases
of metal; buildings, transportable, of metal; fences of metal;
building materials of metal; scaffolding of metal; steel wire;
ropes of metal; wall plugs of metal; screws of metal; hinges of
metal; hooks [metal hardware]; pulleys of metal, other than for
machines.

13/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 ليمتد،.سوزهو ديك ماشينري كو

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

،  الكي سيتي كوميشال سنتر، 8  بيلدينغ نمبر، 781 روم
،  جيانغسو بروفينس،  سوزهو سيتي،سوزهو انداستلاير بارك
الصين
88815 - 158801 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 01  عمارة رقم،  شارع ا م عمارة،  ضاحية الرشيد، عمان
الطابق االرضي
6

الصنف

801185

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أدوات السكك الحديدية من، اكمام [ادوات معدنية] ؛ مستلزمات معدنية للبناء،أنابيب معدنية
 شرائط معدنية ألغراض التثبيت ؛ مقاطع معدنية للكابالت واألنابيب ؛ ادوات معدنية، المعدن
 أبازيم من المعدن العادي ؛ أدوات ص غيرة معدنية على شكل اظافر؛ مستلزمات، صغيرة
 أقفال،  أجراس ابواب غير كهربائية من المعدن ؛ أقفال معدنية غير كهربائية،معدنية لألثاث
 صناديق، مخالب شد من المعدن، ] خزائن حفظ النقود [صناديق قوية،  مفاتيح معدنية،
 أساور،  رواسي معدنية،  قضبان معدنية للحام،  ملصقات معدنية، ادوات معدنية فارغة
 اشغال،  صناديق معدنية لحماية الشجر، تحديد من المعدن؛ مرواح توريد الرياح من المعدن
 حديد زاوية من،  منحوتات معدنية، خامات الحديد،فنية مصنوعة من المعدن العادي
 صمامات، وصالت معدنية لألنابيب، أكواع من المعدن لألنابيب،  دعائم من المعدن، المعدن
 أطواق معدنية لتثبيت، مواد تقوية من المعدن لألنابيب، من المعدن بخالف أجزاء اآلالت
، مواد بناء معدنية، سياج معدني، ساللم معدنية للمباني قابلة للنقل من المعدن،األنابيب
، مسامير معدنية،  مقابس حائط معدنية، أسالك الفوالذ؛ حبال من المعدن، سقاالت معدنية
 خطافات [ادوات معدنية] ؛ بكرات من المعدن بخالف المستعملة مع، فصاالت من المعدن
االالت

74

Date of

21/01/2021

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ramallah company for
steel industry Ltd.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Private Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address ZARQA - AL HASHIMIEH, P.O.Box: 8521,
11121
Applicant for
P.O.Box 8521 -11121 ZARQA - AL
Correspondence
HASHIMIEH
Trademark
173133
Class
6

Goods/Services
reinforcing materials, of metal, for concrete

6

الصنف

21/01/2021

: تاريخ ايداع الطلب

رام هللا لصناعة الحديد والصلب

:اسم طالب التسجيل

االردن
مساهمة خاصة
88838 ,1038:ب. ص، الزرقاء

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

 الزرقاء88838 - 1038 ب.ص

عنوان التبليغ

801811

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 للخرسانة، من المعادن،مواد التسليح
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تاريخ ايداع الطلب :

25/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كول -بارمر انسترومينت كومباني إل إل سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 730ئي  .بونكر كورت  ،فيرنون هيلز  ،آي إل ، 75578
الواليات المتحدة االمريكية.
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعص.ب
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
الثاني -مكتي رقم 0
7
الصنف
801858

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مضخات  ،تحديدا  ،مضخات تمعجية  ،الغشاء  ،التوزيع  ،الطرد المركزي  ،والتعبئة ،
والمكبس  ،والمكبس الدوراني  ،والمحاقن  ،مضخات قياس المنفاخ  ،مضخات اإلزاحة
اإليجابية ،المضخات التمعجية  ،المضخات األسطوانية  ،مضخات غشائية ،مضخات إسطوانية
تدار باليد ،مضخات الطرد المركزي  ،ومضخات التروس  ،ومضخات خرطومية  ،والمضخات
ذات االستخدام المفرد  ،ومضخات البطانات المرنة  ،ومضخات اإلرتفاع المغناطيسي ،
مضخات الفص  ،مضخات ذات ريشة دوارة  ،مضخات غشائية رباعية  ،مضخات تأرجح ،
ومضخات المنفاخ  ،ومضخات قرص التمايل  ،مضخات التجويف التدريجي ؛ األجزاء
المكونة للمضخات ،تحديدا  ،رؤوس المضخات ومحركات المضخات واللوازم والموصالت
وأطواق منع التسرب وأعمدة المعايرة والصمامات ؛ تراكيب نقل السوائل  ،تحديدا  ،األنابيب
والموصالت والمشابك والمرشحات ومرشحات الكبسولة والحاويات ؛ مرشحات للمضخات ،
تحدي دا أغشية المرشحات وأوراق الترشيح, .

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11710050 :
تاريخ االدعاء3581/88/88 :

25/11/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

Cole-Parmer Instrument
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 625 E. Bunker Court, Vernon Hills, IL
60061, USA,
Applicant for
Correspondence

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173101
Class
7

Trademark

Goods/Services
pumps, namely, peristaltic, diaphragm, dispensing, centrifugal,
filling,piston, rotary piston, syringe, and bellows metering
pumps, positive displacement pumps, peristaltic pumps, roller
pumps, diaphragm pumps, microfluidic pumps, hand operated
drum pumps, centrifugal pumps, gear pumps, hose pumps,
single-use pumps, flexible liner pumps, magnetic levitation
pumps, lobe pumps, rotary vane pumps, quaternary diaphragm
pumps, oscillating pumps, bellows pumps, nutating disc
pumps, and progressive cavity pumps; component parts
for pumps, namely, pump heads, pump drives, fittings,
connectors, gaskets, calibration columns, and valves; fluid
transfer assemblies, namely, tubing, connectors, clamps, filters,
capsule filters, and containers; filters for pumps, namely, filter
membranes and filter papers ,
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88687547
Claim Date: 11/11/2019
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Date of

25/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Electric washing machines; Dishwashers; Vacuum cleaners;
Hoses for electric vacuum cleaners; Bags for electric vacuum
cleaners; Stick type vacuum cleaners; Robots for industrial use;
Daily chores helping robots for household purposes; Robots for
cleaning; Module system for consisting of robotic palletization
carriers; Control mechanisms for robotic machines; Rotary
blowers; Air compressors; Rotary compressors; Compressors
for refrigerators; Spin driers [not heated]; Electric mixers for
household purposes; Robotic vacuum cleaners; Electric food
processors; Steam cleaners for household purposes; Hand-held
vacuum cleaners; Electric vacuum cleaner for domestic use and
bedding
Priority claim: Claim Country: KP
Claim No.: 40-2020-0012093
Claim Date: 22/01/2020
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the words "Metal" and "fresh" whenever
appearing differently or separately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

.إل جي إليكترونيكس إنك
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

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

،50117 ، سيؤول، جو-  يونجدونجبو، دايرو-  يوي،831
جمهورية كوريا
88815 - 155001 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
173288
Class
7

25/02/2020

7

الصنف

801311

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الغساالت الكهربائية؛ غساالت الصحون؛ المكانس الكهربائية؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛
أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية على شكل عصا؛ الروبوطات لالستخدامات
الصناعية؛ الروبوطات للمساعدة في األعمال اليومية المنزلية؛ الروبوطات للتنظيف؛ أنظمة
الوحدات ا لتي تتكون من حامالت منصات آلية؛ آليات التحكم للمكائن اآللية؛ المنافيخ الدوارة؛
ضاغطات الهواء؛ الضاغطات الدوارة؛ ضاغطات للثالجات؛ مجففات دوارة [غير مسخنة]؛
الخالطات الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام
الكهربائية؛ مكانس البخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكهربائية اليدوية؛ المكانس الكهربائية
لالستخدامات المنزل والفراش

KP : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5583511- 3535- 55 :رقم االدعاء
3535/58/33 :تاريخ االدعاء
" Metal"  " وfresh " ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمات
.عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2020

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

كابمان ايه بي
سويد
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

فيسكاريجاتان  15 018 8ليدشوبينج السويد

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801150

29/04/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

7

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

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173307
Class
7

Trademark

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

27/08/2020

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

سامود اي .كيه.
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SAMOD e. K.
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Westende 12, 21614 Buxtehude, Germany

ويستيندي  38785 ،83بوكستهوده ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801801

27/08/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدم ات التالية
المحركات والموتورات (عدا ما كان منها للمركبات البرية)؛ وصالت اآلالت وعناصر نقل
الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)؛ مضخات ت ُدار بالهواء المضغوط؛ مضخات
نافورية؛ المضخات [قطع اآلالت والموتورات والمحركات]؛ المضخات [آالت]؛ مضخات
التشحيم [آالت]؛ مضخات تشحي م [أجزاء من اآلالت والموتورات والمحركات]؛ المضخات
الفراغية (آالت)؛ المضخات العاملة بالطرد المركزي؛ مضخات الوقود ذاتية التنظيم؛ أجهزة
تشغيل المحركات والموتورات؛ مجمع (العادم) للمحركات؛ عوادم الموتورات والمحركات؛
أجهزة تحويل الوقود لمحركات االحتراق الداخلي؛ وصالت [أجزاء من المحركات]؛ ضابطات
السرعة لآلالت والمحركات التي تدار بالهواء المضغوط؛ محركات نفاثة بخالف المستخدمة
في المركبات البرية؛ محاقن للمحركات؛ الموتورات الكهربائية عدا عن التي للمركبات البرية؛
المرشحات (أجزاء من اآلالت أو المحركات)؛ محركات الطائرات؛ علب األعمدة المرفقية
لآلالت والموتورات والمحركات؛ شمعات التوهج للمحركات العاملة بالديزل؛ السدادات (قطع
اآلالت) والموتورات والمحركات؛ المحركات والموتورات الهيدروليكية؛ ضوابط (هيدروليكية
) لآلالت والمكابس [قطع آالت أو محركات]؛ مقتصدات وقود للموتورات والمحركات؛مشعاعات [التبريد] للموتورات والمحركات؛ محركات القوارب؛ قضبان وصل اآلالت
والموتورات والمحركات؛ كاتمات صوت للموتورات والمحركات ؛ حلقات تشحيم [أجزاء
آالت]؛ آليات التحكم لآلالت أو المحركات أو الموتورات؛ سيور للمحركات ومحركات االحتراق
الداخلي؛ مراوح الموتو رات والمحركات؛ سيور مراوح الموتورات والمحركات ؛ شمعات
االحتراق لمحركات االحتراق الداخلي؛ مغناطيسات اإلشعال للمحركات؛ معدات اإلشعال
لمحركات االحتراق الداخلي؛ أسطوانات للموتورات والمحركات؛ رؤوس االسطوانات
لمحركات االحتراق الداخلي؛ مولدات الكهرباء؛ المولدات الكهربائية

Applicant for
Correspondence

7

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173173
Class
7

Trademark

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

25/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كول -بارمر انسترومينت كومباني إل إل سي

جنسية الطا لب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

 730ئي  .بونكر كورت  ،فيرنون هيلز  ،آي إل ، 75578
الواليات المتحدة االمريكية.
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
الثاني -مكتي رقم 0
9
الصنف
801511

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مجموعة واسعة من األجهزة العلمية والكهربائية وأدوات الوزن والقياس والمراقبة
والتحكم في العمليات كلها على شكل معدات مختبرات  ،تحديدا  ،الزجاجات ،األطباق
،القوارير  ،األنابيب  ،أواني القياس الزجاجية  ،قوارير لالستخدام المختبري ،
أكواب  ،اسطوانات  ،أنابيب  ،موصالت  ،مشابك  ،كاشفات تسرب السوائل ،
مجسات تسرب السوائل  ،قمع  ،قفازات لالستخدام المختبري  ،مرشحات  ،أجهزة
قياس الضغط  ،أجهزة استشعار لقياس مستويات السائل  ،أجهزة استشعار لقياس
مستويات الغاز  ،أجهزة استشعار لقياس الضغط  ،أجهزة التحكم في التدفق ،
مفاتيح المستوى  ،مؤشرات المستوى  ،حاويات أخذ العينات  ،حواجز مطاطية ،
أوعية تجفيف  ،أدوات مجانسة  ،األنابيب المستخدمة لالستخدام المختبري  ،أجهزة
المعا يرة لمقاييس الحرارة  ،أجهزة المعايرة لمبخرات المختبرات  ،أجهزة المعايرة
لألدوات الدوارة  ،أجهزة المعايرة للموازين وأجهزة قياس الوزن  ،مقاييس درجة
الحموضة الرقمية ومؤشرات درجة الحرارة  ،اجهزة مراقبة وأجهزة استشعار
األوكسجين الكهروكيميائي لالستخدام المختبري  ،أجهزة استشعار لقياس درجة
الحموضة  ،أجهزة استشعار لقياس محتوى األوكسجين المذاب في عينات المختبر
 ،أجهزة استشعار لقياس الموصلية  ،مقاييس الطيف الضوئي الستخدامها في
تحديد وقياس األلوان ،مقاييس التوهج ( شدة اإلضاءة)  ،مقاييس األوكسجين
المذاب لالستخدام المختبري  ،جهاز كروماتوجرافيا لالستخدام المختبري  ،مقاييس
األوكسجين المذاب المحمولة والمنبسطة لالستخدام المختبري  ،مقاييس الموصلية
 ،والمحمولة و مقاييس الموصلية المحمولة والمنبسطة  ،خاليا الموصلية على
شكل مجسات الموصلية الكهربائية  ،مقاييس الضوء لالستخدام المختبري ،
مقاييس شعلة اللهب  ،مقاييس درجة الحموضة  ،مقاييس درجة الحموضة
المحمولة والمنبسطة ،مكونات مقاييس درجة الحموضة على شكل أقطاب درجة
الحموضة  ،مقاييس مدمجة لدرجة الحموضة والموصلية  ،مقاييس األلوان ،
مقاييس الرطوبة متر  ،مقاييس التدفق لقياس الغاز والهواء والمياه لالستخدام
الصناعي أو المختبري  ،موازين الحرارة الرقمية والمزدوجة الحرارية  ،مجسات
مزدوجة حرارية  ،مجسات الثرمستور  ،مجسات جهاز مقاومة درجة الحرارة ( آر
تي دي )  ،أجهزة قياس مزدوجة حرارية  ،أجهزة قياس درجة الحرارة باألشعة
تحت الحمراء ،أجهزة قياس درجة اإلضاءة  ،أدوات اختبار الغاز والسوائل والمواد
الصلبة  ،أدوات لقياس خواص الضوء  ،ادوات قياس الضغط  ،مقاييس الضغط ،
مقاييس ثاني أكسيد الكربون  ،أجهزة قياس ضغط الغاز أو ( التاكومترات)  ،أجهزة
قياس السرعة الدورانية لألجسام في مجاالت العلوم  ،المعايرة  ،البحث  ،مراقبة
الجودة  ،الصناعة  ،تصنيع وصيانة المعدات  ،مقاييس لقياس مستوى الصوت ،
محطات الطقس تتألف من موازين الحرارة أجهزة قياس الضغط
الجوي ( البارومترات ) وأدوات وأجهزة قياالسائل ( المانومترات)  ،أجهزة قياس
الضغط الجوي ( البارومترات )،أجهزة قياس السرعة الزاويةس حاالت الطقس ،
بما في ذلك درجة الحرارة والضغط الجوي والرطوبة وسرعة الرياح واتجاه
وسرعة ( شدة ) الرياح وأجهزة قياس الكمية وأجهزة قياس منسوب األمطار
وأجهزة قياس هطول األمطار وأجهزة قياس حجم الهطول وأجهزة قياس الدوران
والتردد واجهزة قياس التسارع وأجهزة قياس االهتزاز و أجهزة ضبط الوقت
وأجهزة ضبط الوقت للعد التنازلي وأجهزة قياس االبعاد الصغيرة جدا و أدوات
لقياس المسافات أو األبعاد الصغيرة وأجهزة قياس الزوايا ( المنقلة) وأجهزة قياس
التحمل وأدوات قياس الصالبة في البوليمرات و اللدائن والمطاط  ،مفاتيح ربط عزم
الدو ران اإللكترونية  ،أدوات إلكترونية لتطبيق عزم الدوران على أدوات الربط (
المثبتات)  ،أدوات لقياس مقدار عزم الدوران المطبق على أدوات الربط ( المثبتات)
 ،أجهزة قياس سمك الطالء  ،ومقاييس السماكة  ،أجهزة قياس عزم الدوران أو
القوة  ،مقاييس عزم الدوران  ،مقاييس كث افة السوائل  ،مقاييس اإلنكسار  ،أجهزة
التصوير الحراري واإلزاحة  ،أجهزة إرسال درجات الحرارة ومقاييس األلواح ،
مسجالت ومؤشرات بيانات درجة الحرارة  ،منظمات الحرارة ( الثرموستات)
وغيرها من مفاتيح درجة الحرارة  ،أدوات لقياس المواد الصلبة المذابة الكلية ،
أنابيب مص واألطراف المستدقة الخاصة بها  ،الماصات  ،قطارات لالستخدام

25/11/2019

Date of

Cole-Parmer Instrument
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 625 E. Bunker Court, Vernon Hills, IL
60061, USA
Applicant for
UNITED TRADEMARK & PATENT
Correspondence
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
Trademark
173099
Class
9

Goods/Services
wide variety of scientific and electrical apparatuses and weighing,
measuring, monitoring and process control instruments all in the
nature of laboratory equipment, namely, bottles, dishes, vials, tubes,
measuring glassware, flask for laboratory use, beakers, cylinders,
tubing, connectors, clamps, fluid leak detectors, fluid leak sensors,
funnels, gloves for laboratory use, filters, pressure gauges, sensors for
measuring liquid levels, sensors for measuring gas levels, sensors for
measuring pressure, flow controllers, level switches, level indicators,
sampling containers, rubber septums, dessicators, homogenizers,
cuvettes for laboratory use, calibration devices for thermometers,
calibration devices for laboratory evaporators, calibration devices for
rotators, calibration devices for scales and balances, digital pH meters
and temperature indicators, electrochemical oxygen monitors and
sensors for laboratory use, sensors for measuring pH, sensors for
measuring dissolved oxygen content in laboratory samples, sensors
for measuring conductivity, spectrophotometers for use in identifying
and measuring colors, fluorimeters, dissolved oxygen meters for
laboratory use, chromatography apparatus for laboratory use, portable
and bench dissolved oxygen meters for laboratory use, conductivity
meters, portable and bench conductivity meters, conductivity cells in
the nature of electrical conductivity sensors, photometers for
laboratory use, flame photometers, pH meters, portable and bench pH
meters, pH meter components in the nature of pH electrodes,
combined pH and conductivity meters, colorimeters, humidity meters,
flowmeters for measuring gas, air, and water for industrial or
laboratory use, digital and thermocouple thermometers, thermocouple
)probes, thermistor probes, resistance temperature device (RTD
probes, thermocouple meters, infrared temperature measuring
devices, luxometers, instruments for testing gas, liquids, and solids,
instruments for measuring properties of light, instruments for
measuring pressure, pressure meters, carbon dioxide meters,
manometers, barometers, tachometers, instruments for measuring
rotational speed of objects in the fields of science, calibration,
research, quality control, industry, manufacturing and maintenance of
equipment, meters for measuring sound level, weather stations
comprised of thermometers and barometers, instruments and
equipment for measuring weather conditions, including temperature,
barometric pressure, humidity, wind speed, wind direction and
precipitation, udometers, pluviometers, ombrometers, instruments for
measuring magnitude of precipitation, stroboscopes, accelerometers,
instruments for measuring vibration, timers, countdown timers,
micrometers, instruments for measuring small distances or
dimensions, protractors, durometers, instruments for measuring
hardness in polymers, elastomers and rubbers, electronic torque
wrenches, electronic tools for applying torque to fasteners, tools for
measuring the amount of torque applied to fasteners, gauges for
measuring thickness of coatings, thickness gauges, gauges for
measuring torque or force, torque gauges, hydrometers,
refractometers, thermal imaging and displace devices, temperature
transmitters and panel meters, temperature data logger and recorders,
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thermostats and other temperature switches, instruments for
measuring total dissolved solids, pipettes and tips therefor, pipettors,
pipets for laboratory use, electric motor driven stirrers and mixers
primarily for laboratory use, count-down timers, ultrasonic cleaners in
the nature of sterilizers for laboratory use, water baths, thermal
immersion circulators, calibration baths, fluidized bath heater, cell
culture stirrers, hotplates, stirrers, stirring hotplates, refrigerators,
freezers, ovens, ventilation hoods, incubators, heating blocks,
furnaces, dry block heaters, nucleic acid sequencing instruments, DNA
analysis instruments, vortex mixers, mixers incubators, flask shakers,
rollers, roller mixers, rockers, platform rockers and rockers providing a
gyratory motion, orbital shaker incubators, temperature controlled
shaking water baths, orbital shakers and reciprocating shakers and
platforms therefor, equipment for measuring the melting points of
products and heating blocks therefor, handheld tally counters, colony
counters and digital counters for measuring bacteria and mold
colonies, electrical heating equipment and apparatus for laboratory
and scientific use in the nature of heating mantles, heating tapes,
armored heater, water, air, and histological baths, apparatus for
Soxhlet and Kjeldahl tests, solid phase extraction (SPE) cartridges for
laboratory use, testing sample collection equipment, namely, wipes
and swabs for use in diagnostic testing, air monitoring, sampling, and
testing devices, namely, indoor and outdoor air quality sampling
cassettes, digestion vessels for determining metal content in samples
for environmental testing purposes, test tubes, test tube heaters,
heating panels and pads, cellulose extraction thimbles, specimen cups
not for medical purposes, electronic controllers for laboratory
apparatus, pyrometers and energy regulators for control of such
apparatus and equipment; downloadable computer software for mobile
phones and mobile computing devices, namely, software for
controlling, measuring, monitoring, and evaluating laboratory
measuring instruments and laboratory equipment from a remote
location; downloadable computer software for mobile phones and
mobile computing devices, namely, software for accessing, storing,
retrieving, and measuring data; downloadable cloud-based software
for controlling, measuring, monitoring, and evaluating laboratory
measuring instruments and laboratory equipment; downloadable
cloud-based software for accessing, storing, and retrieving
measurement data
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88687547
Claim Date: 11/11/2019

 أدوات تحريك و أدوات خلط تدار بمحرك كهربائي بشكل أساسي، المختبري
 أجهزة تنظيف فوق الصوتية،  أجهزة ضبط وقت العد التنازلي،لالستخدام المخبري
 دوائر االنغماس،  مغاطس المياه، على شكل أجهزة تعقيم لالستخدام المختبري
 أجهزة تحريك استنبات،  سخان الحمام المميَّع،  مغاطس المعايرة، الحراري
 ألواح التسخين السريع المحركة،  أجهزة تحريك،  ألواح التسخين السريع، الخاليا
،  ألواح تسخين،  الحاضنات، أغطية التهوية،  األفران،  والمجمدات،  الثالجات،
 أدوات تحليل،  أدوات تسلسل الحمض النووي،  وسخانات األ لواح الجافة، األفران
،  أجهزة هز القارورة،  حاضنات الخالطات،  خالطات دوارة، الحمض النووي
 أجهزة هز ذات،  أجهزة الهز،  أجهزة خلط األنابيب اإلسطوانية، أنابيب اسطوانية
،  حاضنات الهزازات الدائرية، منصات وأجهزة هز لتوفير الحركة الدورانية
 الهزازات الدائرية، مغاطس المياه المهتزة التي يتم التحكم بدرجة حرارتها
 معدات قياس نقاط انصهار المنتجات، والهزازات الترددية والمنصات العائدة لها
 عدادات،  عدادات حساب النقاط المحمولة باليد، وألواح التسخين المتعلقة بها
أجهزة ومعدات، المستعمرة والعدادات الرقمية لقياس مستعمرات البكتيريا و العفن
 أشرطة، تسخين كهربائية لالستخدام المخبري والعلمي على شكل حاويات تسخين
 أجهزة إلختبارات،  ومغاطس نسيجية،  هواء،  مياه،  وسخانات مصفحة، تسخين
 خراطيش استخراج الطور الصلب ( إس بي ئي ) لالستخدام، سُوكْسليت وكيلدال
 مناديل ومسحات الستخدامها في،  تحديدا،  معدات جمع العينات اإلختبار، المخبري
،  تحديدا،  وأجهزة االختبار،  أخذ العينات،  مراقبة الهواء، االختبارات التشخيصية
 أوعية تصنيف لتحديد، أشرطة أخذ عينات نوعية الهواء الداخلي والخارجي
 سخانات، أنابيب االختبار، المحتوى المعدني في العينات ألغر اض االختبار البيئي
 أكواب،  كشتبانات استخراج السليلوز،  ألواح ومنصات التسخين، أنبوب االختبار
 أجهزة التحكم اإللكترونية ألجهزة، العينات غير المخصصة لألغراض الطبية
 مقاييس درجة الحرارة العالية ( البيرومترات ) ومنظمات الطاقة، المختبرات
للتحكم في هذا األجهزة والمعدات ؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل للهواتف
 تحديدا برمجيات للتحكم والقياس والمراقبة، المنقالة وأجهزة الحوسبة النقالة
وتقييم أدوات القياس المخبرية والمعدات المخبرية من موقع بعيد ؛ برمجيات
برمجيات،  تحديدا، حاسوب قابلة للتنزيل للهواتف النقالة وأجهزة الحوسبة النقالة
الوصول إلى وتخزين واستعادة وقياس البيانات ؛ برمجيات أساسها السحابة القابلة
للتنزيل للتحكم والقياس والمراقبة وتقييم أدوات القياس المخبرية والمعدات
المخبرية ؛ برمجيات أساسها السحابة القابلة للتنزيل للوصول إلى وتخزين
, . وإستعادة بيانات القياس

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
11710050 :رقم االدعاء
3581/88/88 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

22/12/2019

اسم طالب التسجيل:

ميكرو-ستار انترناشيونال كو ،.إل تي دي.

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

تايوان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

رقم  ،71لي -دي ستريت ،.زونغ دستريكت ،.نيو تايبيه سيتي
 ،310تايوان ،آر.أو.سي.
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
الثاني -مكتي رقم 0
9
الصنف
801515

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خوادم الحاسوب; حواسيب محمولة; عتاد الحاس وب; معدات طرفية للحواسيب ومعدات
معالجة البيانات; خوادم االتصاالت ] عتاد الحاسوب[ ; برامج حاسوب; برامج نظام تشغيل
الشبكة; ذاكرات أجهزة الحاسوب; االقراص الصلبة الجهزة الحاسوب; صناديق الحواسيب
المضيفة; اللوحات األم للكمبيوتر; وحدات عرض أفالم فيديو; فأرة الكمبيوتر; لوحات مفاتيح
الجهزة الحاسوب; شاشات الحاسوب.

22/12/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

MICRO-STAR
INTERNATIONAL CO.,
LTD.
lpc oapN ty
: TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., New
Taipei City 235, Taiwan, R.O.C.
Applicant for
Correspondence

UNITED TRADEMARK & PATENT
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
173094
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Computer servers; laptop computers; computer hardware
peripheral equipment for computers and data processing
;]equipment; communications servers [computer hardware
;computer software; network operating system programs
computer memories; hard discs for computers; host computer
case; computer motherboards; video display units; computer
mouse; computer keyboards; computer monitors.
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Date of

29/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

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

: تاريخ ايداع الطلب

كابمان ايه بي
سويد
شركة اجنبية

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

 ليدشوبينج السويد15 018 8 فيسكاريجاتان

88815 - 155001 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
173275
Class
9

29/04/2020

9

الصنف

801300

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

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

17/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Sensors for non-medical purposes; sensors for monitoring
analyte concentrations; sensors for determination of analyte
concentrations; sensors used to measure and provide
information related to analyte concentrations; sensors for
gathering analyte concentration data; medical software;
software for sharing, reporting, maintaining, managing,
monitoring, and analyzing analyte data; mobile applications for
sharing, reporting, maintaining, managing, monitoring, and
analyzing analyte data; software for treatment and management
of disease and medical conditions; software in the fields of
nutrition, health, medical diagnostics, disease management,
fitness, sports performance, and wellness; downloadable
electronic newsletters in the fields of nutrition, health, medical
diagnostics, disease management, fitness, sports performance,
and wellness.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "SENSE" whenever appearing
differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

.ابوت ديابيتيس كير انك
امريكا
شركة اجنبية

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

15053  كاليفورنيا،  الميدا، هاربور باي باركواي8535
الواليات المتحدة االميركية
88815 - 155001 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
173180
Class
9

17/05/2020

9

الصنف

801815

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة استشعار لألغراض غير الطبية؛ مجسات لرصد التراكيز الكيميائية؛ مجسات لتحديد
التراكيز الكيميائية؛ أجهزة االستشعار المستخدمة لقياس وتوفير المعلومات المتعلقة بتركيزات
التحليل؛ أجهزة استشعار لجمع بيانات التركيز التحليلي؛ البرمجيات الطبية؛ البرمجيات
للمشاركة وتقديم التقارير والحفظ واإلدارة والمراقبة وتحليل بيانات التحليالت؛ تطبيقات
الهواتف النقالة لمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة والمراقبة والتحليل للبيانات التحليلية؛
البرمجيات لعالج وإدارة األمراض والحاالت الطبية؛ البرمجيات في مجاالت التغذية والصحة
والتشخيصات الطبية وادارة المرض ى واللياقة واألداء الرياضي والعافية؛ نشرات إخبارية
إلكترونية قابلة للتحميل في مجال التغذية والصحة والتشخيصات الطبية وادارة المرضى
.واللياقة واألداء الرياضي والعافية

 " عندما تظهرSENSE " ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

09/07/2020

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

انتيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

 3355ميشين كوليج بوليفارد ،سانتا كالرا ،كاليفورنيا
 ، 1881 - 10503الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801377

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة الحاسوب؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب المصغرة؛ الحواسيب
الصغيرة؛ لوحات الذاكرة؛ المساعدات الشخصية الرقمية؛ المنظمات الشخصية
اإللكترونية النقالة والمحمولة باليد؛ أجهزة الحاسوب ؛ الدارات المتكاملة؛ ذاكرات
الدارات المتكاملة؛ رقاقات الدارات المتكامل ة؛ مجموعات الرقاقات؛ معالجات أشباه
الموصالت؛ رقائق شبه موصلة للمعالجة؛ الرقاقات شبه الموصلة؛ المعالجات
المصغرة؛ لوحات الدارات المطبوعة؛ ألواح الدارات الكهربائية؛ اللوحات األم
للحواسيب ؛ ذاكرات الحاسوب؛ أنظمة تشغيل الحواسيب؛ وحدات التحكم الدقيقة ؛
معالجات ا لبيانات؛ وحدات معالجة مركزية؛ أجهزة الذاكرة شبه الموصلة؛ المعالجات
الدقيقة للبرمجيات؛ المعالجات المصغرة الرقمية والضوئية؛ البيانات الرقمية
والبصرية ومعالجات اإلشارات؛ لوحات الدارات لمقاطع الفيديو؛ لوحات الدارات
لمقاطع الصوت؛ لوحات الدارات السمعية -البصرية؛ مسرعات الفيديوهات المصورة؛
مسرعات الوسائط المتعددة؛ معالجات الفيديو؛ لوحات الدارات لمعالج الفيديو؛ أغلفة
وأغطية المعالجات؛ البطاقات واألقراص واألشرطة واألسالك واسطوانات التسجيالت
والرقاقات الدقيقة والدوائر اإللكترونية وكل ذلك لتسجيل ونقل البيانات؛ أجهزة
ال مودم؛ األجهزة واألدوات وجميعها لمعالجة وتخزين واسترجاع وإرسال وعرض
وإدخال وإخراج وضغط وفك ضغط وتعديل وبث وطباعة البيانات؛ أجهزة مدخالت
ومخرجات الكمبيوتر؛ محطات العمل؛ ذاكرات البيانات؛ أجهزة التخزين؛ األنظمة
األمنية لقطع وبرمجيات الحاسوب ؛ الرقاقات اإللكترونية؛ مكونات ألجهزة الكمبيوتر
والدوائر المطبوعة؛ مسرعات الصوت؛ مسرعات الصوت والبيانات والصور
والفيديو؛ الذاكرات الوميضية؛ أجهزة الذاكرات الوميضية؛ أنظمة الذاكرة ألجهزة
الكمبيوتر؛ الكابالت والمحوالت؛ محطات الكمبيوتر والطابعات لالستخدام معها؛
وحدات عرض الفيدي و؛ أجهزة وأدوات االتصاالت بعيدة المدى؛ آالت التصوير؛
معدات الكمبيوتر للحوسبة؛ أجهزة الكمبيوتر للحوسبة عبر شبكة عالمية ومحلية؛
معدات الكمبيوتر للحوسبة السحابية؛ أجهزة الكمبيوتر للحوسبة منخفضة الكمون
والنطاق الترددي العالي؛ أجهزة الكمبيوتر الستخدامها في توفير بيئة حوسبة آمنة؛
قطع شبكات الحاسوب؛ أجهزة شبكات الكمبيوتر؛ أجهزة الكمبيوتر الستخدامها في
توفير شبكة حوسبة سحابية آمنة؛ برمجيات الكمبيوتر للحوسبة؛ برمجيات الحاسوب
للحوسبة السحابية على االنترنت؛ برمجيات الكمبيوتر للحوسبة عبر شبكة عالمية
ومحلية؛ برمجيات الك مبيوتر للحوسبة منخفضة الكمون والنطاق الترددي العالي؛
قطع الذاكرة الحاسوبية؛ برمجيات الكمبيوتر لتوفير شبكة حوسبة آمنة؛ برمجيات
الكمبيوتر الستخدامها في توفير شبكة حوسبة سحابية آمنة؛ برمجيات أنظمة تشغيل
الحواسيب؛ ملحقات أنظمة الحواسيب واألدوات والمعدّات المساعدة في مجال
برمجيات التطبيقات لالتصال بالحواسيب الشخصية والشبكات وأجهزة االتصاالت
بعيدة المدى وتطبيقات شبكات الحاسوب العالمية؛ قطع وبرمجيات الحاسوب لتعزيز
وتوفير انتقال الوقت الفعلي وإرسال واستقبال ومعالجة ورقمنة البيانات؛ محوالت
شبكات الحواسيب؛ وحدات التحكم في شبكات الحاسوب؛ أجهزة واجهة شبكة
الحاسوب؛ موزعات شبكات الحواسيب والمفاتيح والموجهات؛ أجهزة التحكم الدقيقة
لألجهزة التي تدعم إنترنت األشياء (آي او تي)؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل
لالتصال وتشغيل وإدارة األجهزة التي تدعم إنترنت األشياء (آي او تي)؛ برمجيات
الكمبيوتر القابلة للتنزيل لالتصال وتشغيل وإدارة األجهزة المحمولة التي تدعم
إنترنت األشياء (آي او تي)؛ قطع وبرمجيات الحاسوب لتطوير وصيانة واستخدام
شبكات الحاسوب المحلية وواسعة النطاق؛ قطع وبرمجيات الحاسوب لتطوير وصيانة
واستخدام أنظمة مؤتمرات الكمبي وتر التفاعلية السمعية والبصرية؛ معدات وبرمجيات
الحاسوب الستالم وعرض واستخدام بث الفيديو والمقاطع الصوتية وإشارات البيانات
الرقمية؛ أجهزة التحكم اإللكترونية للبرامج البينية وللتحكم بالحواسيب والحواسيب
العالمية وشبكات االتصاالت البعيدة المدى مع أجهزة البث والمعدّات التلفزيونية
والخاصّة بالكابالت؛ أجهزة التوزيع للشبكات؛ المحاور؛ أجهزة الخادم؛ المفاتيح؛
أجهزة فحص وبرمجة الدارات المتكاملة؛ أجهزة ومعدات الذاكرة الطرفية؛ قطع
شبكات الحاسوب؛ األجهزة شبه الموصلة؛ برمجيات الحاسوب وبرمجيات إنشاء
وتسهيل وإدارة الوصول ال السلكي إلى واالتصال مع شبكات االتصال المحلية وشبكات
االتصاالت الخاصة االفتراضية والشبكات واسعة النطاق وشبكات الحاسوب العالمية؛
الموجهات والمفاتيح الكهربائية وبرامج تشغيل المحاور والخوادم؛ أدوات برامج

09/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173266
Class
9

Trademark

Goods/Services
;Computers; handheld computers; microcomputers; minicomputers
memory boards; personal digital assistants; portable and handheld
electronic personal organizers; computer hardware; integrated
circuits; integrated circuit memories; integrated circuit chips; chip;sets; semiconductor processors; semiconductor processor chips
;semiconductor chips; microprocessors; printed circuit boards
electronic circuit boards; computer motherboards; computer
memories; computer operating systems; micro-controllers; data
processors; central processing units; semiconductor memory
devices; software programmable microprocessors; digital and optical
;microprocessors; digital and optical data and signal processors
;video circuit boards; audio circuit boards; audio-video circuit boards
video graphic accelerators; multimedia accelerators; video
processors; video processor circuit boards; processor die packaging
and casings; cards, discs, tapes, wires, records, microchips and
;electronic circuits, all for the recordal and transmission of data
modems; apparatus and instruments, all for processing, storage,
retrieval, transmission, display, input, output, compressing,
;decompressing, modifying, broadcasting and printout of data
;computer input and output devices; work stations; data memories
storage devices; security systems for computer hardware and
software; set electronic chips; components for computers and printed
circuits; voice accelerators; voice, data, image and video
accelerators; flash memories; flash memory devices; memory
systems for computers; cables and adapters; computer terminals and
printers for use therewith; video display units; telecommunications
apparatus and instruments; cameras; computer hardware for
computing; computer hardware for computing via a global and local
network; computer hardware for cloud-computing; computer
hardware for low-latency and high bandwidth computing; computer
;hardware for use in providing a secure computing environment
;computer networking hardware; computer communication servers
computer hardware for use in providing a secure cloud computing
network; computer software for computing; computer software for
cloud computing; computer software for computing via a global and
local network; computer software for low-latency and high bandwidth
computing; computer memory hardware; computer software for
providing a secure computing network; computer software for use in
providing a secure cloud computing network; computer operating
system software; computer system extensions, tools and utilities in
the field of application software for connecting personal computers,
networks, telecommunications apparatus and global computer
network applications; computer hardware and software for enhancing
and providing real-time transfer, transmission, reception, processing
and digitizing of data; computer network adapters; computer network
controllers; computer network interface devices; computer network
hubs, switches, and routers; microcontrollers for internet of things
(IoT) enabled devices; downloadable computer software for
connecting, operating, and managing internet of things (IoT) enabled
devices; downloadable computer software for connecting, operating,
;and managing mobile internet of things (IoT) enabled mobile devices
computer hardware and software for the development, maintenance,
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and use of local and wide area computer networks; computer
hardware and software for the development, maintenance, and use of
interactive audio-video computer conference systems; computer
hardware and software for the receipt, display, and use of broadcast
video, audio, and digital data signals; electronic control devices for
the interface and control of computers and global computer and
telecommunications networks with television and cable broadcasts
and equipment; routers; hubs; servers; switches; apparatus for
testing and programming integrated circuits; peripheral memory
apparatus and devices; computer networking hardware;
semiconductor devices; computer hardware and software for
creating, facilitating, and managing remote access to and
communication with local area networks (lans), virtual private
networks (vpn), wide area networks (wans) and global computer
networks; router, switch, hub and server operating software;
computer software tools for the facilitation of third party software
applications; computer hardware and software for wireless network
communications; downloadable electronic publications in the area of
electronics, semiconductors and integrated electronic apparatus and
devices, computers, telecommunications, entertainment, telephony,
and wired and wireless telecommunications; computer hardware for
use in machine vision, machine learning, deep learning, artificial
intelligence, natural language processing, learning algorithms and
data analysis; Computer software for machine learning, data query,
and data analysis; computer software for cognitive computing, deep
learning, artificial intelligence; computer software platform for
cognitive computing; computer software for graphical representation
of data; pattern recognition computer software; computer software
for data mining; computer vision software for acquiring, processing,
analyzing and understanding digital images and extracting visual
data; computer software development kits; computer software
development kits for computer vision, machine learning, deep
learning, artificial intelligence, natural language processing, learning
algorithms, and data analysis; downloadable and recorded vision
software that uses artificial intelligence to see and interpret data,
connect with hardware and store, manage and process data in the
cloud; computer hardware and software for recording, processing,
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing,
decompressing, broadcasting, merging and enhancing sound,
images, graphics, and data; algorithm software programs for the
operation and control of computers; computer hardware and software
for enhancing and providing real-time transfer, transmission,
reception, processing and digitizing of audio and video graphics
information; downloadable and recorded computer software for the
collection, compilation, processing, transmission and dissemination
of Global Positioning System (GPS) data for use in fixed, mobile and
handheld devices; electronic database featuring roadway,
geographic, map, public transit lines information, public transit line
information, public transit route information, public transit timetables
and schedules and other public transit information recorded on
computer media; navigation software for calculating and displaying
routes; public transit navigation system featuring interactive digital
map displays, interactive instructions and user generated
information; interactive social computer software for the retrieval and
display of public transit, navigation, geographic, map and travel
information; interactive social computer software to enable the
transmission of public transit information, mapping, navigation,
traffic, routes and point-of-interest information to telecommunication
networks, cellular phones, navigation devices and other mobile and
hand-held devices; interactive social computer software that enables
the exchange of information among users; computers and computer
operated systems for autonomous driving, driver-assisted, connected
vehicles, unmanned aerial devices, and drones; computer hardware
and software platforms featuring interactive displays, control
systems, and control devices, warning systems, connectivity,
onboard computers, and GPS for vehicles, connected vehicles,
autonomous, and driverless vehicles; multi camera systems for use
in vehicles; GPS navigation and guidance, GPS location tracking,

الكمبيوتر لتسهيل تطبيقات برامج األطراف الثالثة؛ قطع وبرمجيات الحاسوب
التصاالت الشبكات الالسلكية؛ منشورات إلكترونية قابلة للتحميل في مجال
اإللكترونيات وأشباه الموصالت واألجهزة والمعدات اإللكترونية المتكاملة وأجهزة
الحاسوب واالتصاالت بعيدة المدى والترفيه واالتصاالت الهاتفية واالتصاالت السلكية
والالسلكية؛ أجهزة ال كمبيوتر الستخدامها مع تقنية الرؤية اآللية والتعلم اآللي والتعلم
المتعمق والذكاء االصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعليم وتحليل
البيانات؛ برامج الكمبيوتر للتعلم اآللي واستعالم البيانات وتحليالت البيانات؛ برامج
الكمبيوتر للحوسبة المعرفية والتعلم العميق والذكاء االصطناعي؛ منصة برامج
الكمبيوتر للحوسبة المعرفية؛ برامج الكمبيوتر لتمثيل البيانات الرسومية؛ برامج
الكمبيوتر للتعرف على األنماط؛ برمجيات الكمبيوتر الستخراج البيانات؛ برامج
بصيرة اآللة الكتساب ومعالجة وتحليل وفهم الصور الرقمية واستخراج البيانات
المرئية؛ مجموعات تطوير برامج الكمبيوتر؛ مجموعات تطوير برامج الكمبيوتر فيما
يتعلق بتقنية الرؤية اآللية والتعلم اآللي والتعلم المتعمق والذكاء االصطناعي
ومعالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم وتحليالت البيانات؛ برامج الرؤية القابلة
للتنزيل والمسجلة التي تستخدم الذكاء االصطناعي لرؤية البيانات وتفسيرها
وتوصيلها مع األجهزة وتخزينها لإلدارة والمعالجة السحابية للبيانات؛ أجهزة وبرامج
كمبيوتر لتسجيل ومعالجة واالستالم ونسخ وإرسال وتعديل وضغط وفك ضغط وبث
ودمج وتعزيز الصوت والصور والرسومات والبيانات؛ البرمجيات الخو ارزمية
لتشغيل والتحكم بالحواسيب؛ قطع وبرمجيات الحاسوب لتعزيز وتوفير انتقال الوقت
الفعلي وإرسال واستقبال ومعالجة والتحويل الرقمي لمعلومات الرسوم الصوتية
والمرئية؛ برامج كمبيوتر قابلة للتحميل ومسجلة لتجميع وتصنيف ومعالجة ونقل
ونشر بيانات النظام العالمي لتحدي د المواقع (جي بيه اس) الستخدامها في األجهزة
المتنقلة والمحمولة باليد الثابتة؛ قاعدة بيانات إلكترونية تضم الطرق والمواقع
الجغرافية والخرائط ومعلومات خطوط النقل العام ومعلومات خط النقل العام
ومعلومات طرق النقل العام والجداول الزمنية وجداول النقل العام ومعلومات النقل
العام األخرى المسجلة على وسائط الكمبيوتر؛ برنامج مالحة لحساب وعرض
الطرق؛ نظام مالحة للمواصالت العامة يتميز بعرض الخرائط الرقمية التفاعلية
وتعليمات تفاعلية ومعلومات من إنشاء المستخدم؛ برنامج حاسوبي اجتماعي تفاعلي
السترجاع وعرض النقل العام والمالحة والمواقع الجغرافية وخرائط ومعلومات
السفر؛ برنامج حاسوبي اجتماعي تفاعلي لتمكين نقل معلومات النقل العام ورسم
الخرائط والمالحة وحركة المرور والطرق ومعلومات نقاط االهتمام لشبكات
االتصاالت والهواتف الخلوية وأجهزة المالحة وغيرها من األجهزة المتنقلة واألجهزة
المح مولة؛ برنامج كمبيوتر اجتماعي تفاعلي يتيح تبادل المعلومات بين المستخدمين؛
أجهزة الكمبيوتر واألنظمة التي تعمل بالكمبيوتر للقيادة المستقلة بمساعدة السائق
وتوصيلها مع المركبات واألجهزة الجوية التي بدون طيار والطائرات التي بدون
طيار؛ أجهزة الكمبيوتر وبرامج المنصات التي تعرض شاشات تفاعلية وأنظمة التحكم
وأجهزة التحكم وأنظمة اإلنذار وقابلية التوصيل والحواسيب المثبتة على متن
المركبات والنظام العالمي لتحديد المواقع للمركبات الموصل مع المركبات المستقلة
والمركبات التي بدون سائق؛ أنظمة كاميرات متعددة االستخدام في المركب ات؛ النظام
العالمي لتحديد المواقع للمالحة والتوجيه والنظام العالمي لتحديد المواقع للتتبع
وجهاز عرض خريطة جي بيه اس وحساب الطريق وتسجيل الفيديو وأجهزة شبكة
االتصاالت الالسلكية لنقل البيانات أو الصور للمركبات؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر
لألدوات االفتراضية الرقم ية واألنظمة التنبؤية والتعلم اآللي وأتمتة العملية المعرفية
وتمييز األنماط وتمييز الحروف وتطبيقات الحوسبة المرئية والمحاكاة االفتراضية
المعرفية وأتمتة المصانع والطائرات التي بدون طيار والمركبات التي بدون سائق؛
تطبيقات برامج الكمبيوتر واألجهزة للتحكم التلقائي في قيادة المركبات؛ تطبيقات
برامج الكمبيوتر واألجهزة للتحكم التلقائي في قيادة المركبات والتحكم الذاتي
والمالحة والقيادة المساعدة للمركبات والقيادة الذاتية للمركبات؛ أجهزة تتبع
المركبات التي تتكون من برامج الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر والمجسات وأجهزة
اإلرسال وأجهزة االستقبال واألقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية وكل ما ذكر
.لالستخدام فيما يتعلق بتتبع المركبات ومراقبة المركبات
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GPS map-displaying and route-calculating device, video-recording,
and wireless communication network devices for data or image
transmission for vehicles; computer software applications for digital
virtual agents, predictive systems, machine learning, cognitive
process automation, pattern recognition, character recognition, visual
computing applications, knowledge virtualisation, robotics, drones,
and unmanned vehicles; computer software and hardware
applications for automatic vehicle driving control; computer software
and hardware applications for automatic vehicle driving control,
autonomous control, navigation, assisted driving of vehicles, and
self-driving of vehicles; Vehicle tracking devices comprised of
computer software and computer hardware, sensors, transmitters,
receivers and global positioning satellite receivers, all for use in
connection with vehicle tracking and vehicle monitoring
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 80466
Claim Date: 22/05/2020

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
15577 :رقم االدعاء
3535/50/33 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

29/07/2020

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

ابل انك .
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

29/07/2020

Date of

وان أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،10585الواليات
المتحدة األمريكية

eaaN tpac lppA:
Apple Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United states of America

سيدر وايت برادلي لالستشارات /األردن ذ م م ص.ب - 510
 88138عمان ،شارع مكة ،أبراج الحجاز

Applicant for
Correspondence

801355

من اجل البضائع/الخدمات التالية
البرمجيات الحاسوبية.

الصنف

9

Cedar White Bradley Consulting/Jordan
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah
Street, Al-Hijaz Towers Center
173204
Class
9

Trademark

Goods/Services
Computer software
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تاريخ ايداع الطلب :

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

اميريكان بيتروليوم انستيتيوت

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 355ماساتشوستس افينيو ،ان دبليو ،واشنطن ،دي.سي.
 ،35558الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ,مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية
رقم  ،855شارع مكة ،ص .ب  138855عمان 88813
االردن
9
الصنف
801555

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل وبالتحديد النشرات اإلخبارية المعيارية والكتيبات
والكتالوجات (كتب اإلرشادات) واألدلة كلها تتعلق بصناعة البترول ،المنشورات اإللكترونية
وبالتحديد النشرات اإلخبارية المعيارية وا لكتيبات والكتالوجات (كتب اإلرشادات) واألدلة على
شكل أقراص مدمجة كلها تتعلق بصناعة البترول
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء180,307/11 :
تاريخ االدعاء3535/51/53 :

26/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

American Petroleum
Institute
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 Massachusetts Avenue, NW,
Washington, D.C. 20001, U.S.A.
Applicant for
Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG
Correspondence
Org Building No. 104, Mecca Street,
P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan
Trademark
173044
Class
9

Goods/Services
Downloadable electronic publications, namely, standards
newsletters, brochures, catalogs, and guides all relating to the
petroleum industry; electronic publications, namely, standards
newsletters, brochures, catalogs, and guides in the form of CDROMs, all relating to the petroleum industry
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/817,256
Claim Date: 02/03/2020
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Batteries for electronic cigarettes; batteries for electronic
devices that are used for heating tobacco, chargers for
electronic devices that are used for heating tobacco; USB
chargers for electronic devices that are used for heating
tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car chargers for
devices that are used for heating tobacco; battery chargers for
electronic cigarettes.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35179
Claim Date: 12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل3555 ،1 كواي جونرينود

88815 - 155001 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
173123
Class
9

27/08/2020

9

الصنف

801831

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ
أجهزة ا لشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لألجهزة
اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن
.السيارات لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن بطاريات السجائر اإللكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
10801 :رقم االدعاء
3535/51/83 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

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

سامود اي .كيه.
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SAMOD e. K.
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Westende 12, 21614 Buxtehude, Germany

ويستيندي  38785 ،83بوكستهوده ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801803

من اجل البضائع/الخدمات التالية
كابالت تشغيل المحركات.

27/08/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

9

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173172
Class
9

Trademark

Goods/Services
Starter cables for motors
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Date of

07/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific apparatus and instruments; laboratory instruments for
research purposes; dispensers for taking up, treatment, dosage
and distribution of receptacles, capillary tubes, control
solutions, pipettes, buffers and reagents; disposable articles for
laboratory instruments, namely receptacles, capillary tubes,
cartridges, pipettes and container

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 887 ،ساندهوفر شتراسيه
88815 - 155001 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
173184
Class
9

07/09/2020

9

الصنف

801815

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجهزة واألدوات العلمية؛ األدوات المخبرية ألغراض البحث؛ الموزعات للحصول على
ومعالجة وإعطاء الجرعات وتوزيع األوعية واألنابيب الشعرية ومحاليل التحكم والماصات
: تحديدا،والمحاليل المنظمة والكواشف؛ المواد التي يمكن التخلص منها ألدوات المختبرات
األوعية واألنابيب الشعرية والعبوات والماصات واألواني
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific apparatus and instruments; laboratory apparatus
used in research, science and industry; pathology and clinical
laboratory apparatus; computer operated automation systems
for laboratory instruments; computer hardware and computer
software; computer programs for use with equipment for
medical and veterinary purposes; laboratory information
management software.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173318
Class
9

08/09/2020

9

الصنف

801181

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
األجهزة واألدوات العلمية؛ أجهزة المختبرات المستخدمة في البحث والعلوم والصناعة؛
أجهزة علم األمراض والمختبر السريري؛ أنظمة أتمتة تعمل بالحاسوب ألجهزة المختبر؛
اجزاء الحاسوب وبرمجيات الحاسوب؛ برامج الحاسوب لالستخدام مع المعدات لألغراض
.الطبية والبيطرية؛ برمجيات إدارة معلومات المختبر
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific instruments and apparatus; laboratory instruments for
use in research, science, industry, agriculture, horticulture and
forestry; dispensers for taking up, treatment, dosage and
distribution of receptacles, capillary tubes, cartridges, control
solutions, pipettes, buffers and reagents; disposable articles for
laboratory instruments, in particular receptacles, capillary
tubes, cartridges, pipettes and containers; computer software
and computer hardware; computer programmes; computer
programmes for use with instruments for medical and veterinary
use; electronic publications.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه
88815 - 155001 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
173312
Class
9

08/09/2020

9

الصنف

801183

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االجهزة واآلالت العلمية؛ األدوات المخبرية الستخدامها في البحث والعلوم والصناعة
والزراعة والبستنه والحراجه؛ الموزعات الستالم والمعالجة وإعطاء الجرعة وتوزيع
األوعية واألنابيب الشعرية وال خراطيش ومحاليل التحكم والماصات والمخازن المؤقتة
 تحديدا ً األوعية واألنابيب،والكواشف؛ المواد لالستخدام مرة واحدة ألدوات المختبرات
الشعرية والخراطيش والماصات والحاويات؛ برمجيات وقطع الحواسيب؛ برامج الحاسوب؛
.برامج الحاسوب لالستخدام مع أدوات لالستخدام الطبي والبيطري؛ المنشورات اإللكترونية
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific instruments and apparatus; laboratory devices for use
in research, science and industry; laboratory instruments,
namely, devices for analysis of nucleic acids and for DNA
sequencing; nucleic acid sequencers; imaging devices and
analyzers; apparatus for preparation, amplification, mixing,
hybridization, incubation, and washing of scientific samples;
sample loaders and bar code readers for automated laboratory
apparatus; genotyping and gene expression microarrays,
associated mapping files and associated kits for analyzing
nucleic acids for scientific, pharmaceutical and medical
research purposes; software for scientific, pharmaceutical and
medical research purposes; computer systems and software for
collecting, storing, analyzing and reporting biological
information, and for sample tracking and managing projects,
laboratory workflow and data, for use in the fields of scientific,
diagnostic and clinical research and for clinical diagnostic
purposes; software for use in analyzing, managing and
visualizing DNA sequencing data.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173301
Class
9

08/09/2020

9

الصنف

801158

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االجهزة واآلالت العلمية؛ أجهزة المختبرات المستخدمة في البحث والعلوم والصناعة؛ أدوات
) ؛DAN(  األجهزة لتحليل األحماض النووية وتسلسل الحمض النووي: تحديدا،المختبرات
تسلسالت الحمض النووي؛ أجهزة التصوير والمحلالت؛ األجهزة لتحضير وتوسيع ومزج
وتهجين وحضن وغسيل ا لعينات العلمية؛ محمالت العينات وقارئات رموز التشفير ألجهزة
المختبرات المؤتمتة؛ المصفوفات المصغرة للتنميط الجيني والتعبير الجيني وملفات الخرائط
ذات الصلة والمجموعات ذات الصلة لتحليل األحماض النووية للغايات العلمية ولغايات
البحوث الصيدالنية والطبية؛ البرمجيا ت لغايات التعليم ولغايات البحوث الصيدالنية والطبية؛
برامج وبرمجيات الحاسوب لتجميع وتخزين وتحليل وتوصيل المعلومات البيولوجية ولتتبع
العينات وإدارة المشاريع وسير العمل للمختبرات والبيانات ولالستعمال في مجاالت العلوم
والتشخيص والبحوث السريرية ولغايات التشخيص السريري؛ البرمجيات لالستعمال في
.تحليل وإدارة وتصوير بيانات تسلسل الحمض النووي
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific instruments and apparatus; laboratory instruments for
use in research, science, industry, agriculture, horticulture and
forestry; capillary tubes, cartridges, control solutions, buffers
and reagents; disposable articles for laboratory instruments, in
particular receptacles, capillary tubes, cartridges and
containers; computer software and computer hardware;
computer programmes; computer programmes for use with
instruments for medical and veterinary use; electronic
publications.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173298
Class
9

08/09/2020

9

الصنف

801311

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االجهزة واآلالت العلمية؛ األدوات المخبرية الستخدامها في البحث والعلوم والصناعة
والزراعة والبستنه والحراجه؛ األنابيب الشعرية واللفافات ومحاليل التحكم والمخازن المؤقتة
والكواشف؛ المواد لالستخدام مرة واحدة ألدوات المختبرات وتحديدا ً األوعية واألنابيب
الشعرية و اللفافات واألواني؛ برمجيات وقطع حواسيب؛ برامج الحاسوب؛ برامج الكمبيوتر
.لالستخدام مع أدوات لالستخدام الطبي والبيطري؛ المنشورات اإللكترونية
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Discovery
Communications, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8403 Colesville Road, Silver Spring,
Maryland 20910 USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173113
Class
9

Goods/Services
Digital media, namely, downloadable prerecorded video clips,
prerecorded audio clips, text and graphics held in electronic
personal computers and handheld wireless devices, all
featuring subjects of general human interest; downloadable
audio, video and audiovisual content provided via computer and
communications networks featuring TV shows and video
recordings all featuring subjects of general human interest;
computer software for streaming audio-visual media content via
the Internet and to mobile digital electronic devices; computer
software for use in streaming audio-visual content; computer
software for controlling the operation of audio and video
devices and for viewing, searching and/or playing audio, video,
television, movies, other digital images, and other multimedia
content; computer software for use in processing, transmitting,
receiving, organizing, manipulating, playing, reviewing,
reproducing and streaming audio, video and multimedia content
including text, data, image, audio, video and audiovisual files;
DVDs
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 90/112255
Claim Date: 13/08/2020
The registration of this trademark should be limited in red,
orange, yellow, green, purple and blue colors according to the
print filed with the application

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،ديسكوفري كوميونيكيشنز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

35185  ميريالند، سيلفر سبرينغ، كولسفيل رود1551
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
9
الصنف
801881

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وسائط رقمية وبالتحديد مقاطع فيديو مسجلة مسبقا قابلة للتنزيل و مقاطع صوتية مسجلة
مسبقا و مواد نصية وجرافيكية في حواسيب آلية إلكترونية شخصية وأجهزة السلكية محمولة
 محتوى صوتي و فيديو و سمعي مرئي قابل للتنزيل يتم توفيره،تتعلق كلها بمواضيع شائعة
عبر الحاسب اآل لي وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية متعلقة بعروض تليفزيونية
-  برمجيات حاسب آلي لبث محتوى وسائط سمعية،وتسجيالت فيديو تتعلق بمواضيع شائعة
 برمجيات حاسب آلي لالستخدام،مرئية عبر اإلنترنت وإلى األجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة
 برمجيات حاسب آلي للتحكم بتشغيل أجهزة صوت وفيديو،مرئي- في بث محتوى سمعي
أو تشغيل الصوت والفيديو والتليفزيون وأفالم وصور رقمية أخرى/ولمشاهدة و البحث و
 برمجيات حاسب آلي لالستخدام في معالجة وإرسال واستقبال،ومحتوى آخر متعدد الوسائط
وتنظيم ومعالجة وتشغيل ومراجعة وإعادة انتاج وبث محتوى صوتي وفيديو ومحتوى متعدد
الوسائط بما في ذلك المواد النصية والبيانات والصور و الصوت و الفيديو وملفات مسموعة
DVD  أقراص فيديوية رقمية،مرئية

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
883300/15 :رقم ا الدعاء
3535/51/81 :تاريخ االدعاء
 البنفسجي، األخضر، األصفر،  البرتقالي،ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان األحمر
واألزرق ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

17/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Debs to develop
electronic payment
technology
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- Shmeisani-Al Fadilah Streetbuilding 53 fourth floor, P.O.Box: 940460,
11194

Goods/Services
Downloadable mobile application ; encoded loyalty cards
payment technology
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (loyalty wallet) separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

دبس لتطوير تكنولوجيا الدفع االلكتروني

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، 5 ط01  بناية رقم-  شارع الفاضلة-  الشميساني- عمان
88815 ,155575:ب.ص
 شارع-  الشميساني-  عمان88815 - 155575 ب.ص
5 ط01  بناية رقم- الفاضلة

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 940460 -11194 AmmanShmeisani-Al Fadilah Street- building 53
fourth floor
173132
Class
9

17/11/2020

9

الصنف

801813

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 القابلة للتحميل في مجال الدفع االلكتروني،تطبيقات برمجيات الحاسوب
إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال (محفظة الوالء) بمعزل عن
.العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

27/12/2020

اسم طالب التسجيل:

شينزهين لييو نيتورك تكنولوجي كو ،.لمتد

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

SHENZHEN LEO
NETWORK TECHNOLOGY
CO.,LTD

غرفة رقم  ،8177الطابق  ،81ايهيو بيلدينغ ،رقم ،3511
شينان سينترل رود ،فوقينج كوميونيتي ،هواتشيانغبي ،مقاطعة
فوتيان ،شينزهين ،الصين
مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية ص.ب - 1151
 88818عمان
الصنف
801571

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األسالك ،الكهربائية؛ المحوالت ،الكهربائية؛ محوالت [كهربائية]؛ منظمات الفولتية للمركبات؛
ملفات الحث [كهربائية]؛ مآخذ كهربائية؛ مقابس كهربائية؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية؛
محوالت التيارات [كهربائية]؛ المحوالت الكهربائية؛ صناديق فرعية [كهربائية]؛ أدوات واقية
من التغير المفاجئ في الفلطية؛ البطاريات الشمسية؛ شواحن البطاريات؛ أوعية بطاريات؛
صناديق بطاريات؛ المراكمات ،الكهربائية؛ األلواح الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ البطاريات،
الكهربائية.

27/12/2020

9

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Room NO.1866, 18th Floor, Aihua
Building, NO.2038, Shennan Central
Road, Fuqiang Community, Huaqiangbei,
Futian District, Shenzhen, China
Applicant for
PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY
Correspondence
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman
Trademark
173068
Class
9

Goods/Services
;]wires, electric; converters, electric; transformers [electricity
voltage regulators for vehicles; inductors [electricity]; electric
;]sockets; electric plugs; circuit breakers; inverters [electricity
electrical adapters; branch boxes [electricity]; voltage surge
;protectors; solar batteries; battery chargers; accumulator jars
battery boxes; accumulators, electric; solar panels for the
production of electricity; batteries, electric
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تاريخ ايداع الطلب :

15/07/2020

اسم طالب التسجيل:

إيبسا إنستيتيويت بيوكيميك إس آيه.

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

فيا آل بونتي  7155 - 81ماساغنو  -سويسرا.

اعالن الجريدة الرسمية

15/07/2020

aN tpac lppAea:

IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
– Applicant Address Via al Ponte 13 – 6900 Massagno
Svizzera.

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدم ات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني -مكتب رقم 0
173084
Class
10
10
الصنف
801515

من اجل البضائع/الخدمات التالية
إبر حقن لألغراض الطبية ؛ محاقن لألغراض الطبية

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Injection needles for medical purposes; syringes for medical
purposes
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تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ستافورد-ميلر )ايرالند ( ليمتد

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

ايرلندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

)Stafford-miller (Ireland
Limited
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Clocherane, Youghal Road, Dungarvan,
Co. Waterford, Ireland

ك لوكيرين ،يوغال رود ،دونغارفان ،كو .ووترفورد ،ايرلندا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801301

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة العناية باألس نان ،قوالب األسنان المرنة والقابلة للطرح.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIE :
رقم االدعاء353555711 :
تاريخ االدعاء3535/50/50 :

26/07/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173278
Class
10

Trademark

Goods/Services
Dental care apparatus, flexible and disposable dental trays.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 202000693
Claim Date: 05/05/2020
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Date of

12/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Gambro Lundia AB
lpc oapN ty
: SWEDEN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Magistratsvagen 16, SE-22643 Lund,
Sweden

Goods/Services
Medical devices, namely, needles for medical use, dialysis
needles, fistula needles, cannulas and catheters for use in the
extracorporeal blood treatment and for the treatment of renal
insufficiency.

: تاريخ ايداع الطلب

جامبرو لنديا اي بي
سويد
شركة اجنبية

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

 السويد، لوند33751 -  اس اي،87 ماجيستراتسفاجين

88815 - 155001 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
173270
Class
10

12/08/2020

10

الصنف

801305

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 اإلبر لالستخدامات الطبية وإبر غسيل الكلى وإبر معالجة الناسور: تحديدا،األجهزة الطبية
والقن يات وأنابيب القسطرة لعالج الدم خارج الجسم ولعالج القصور الكلوي
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Date of

16/08/2020

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
173237
Class
10

Goods/Services
Ophthalmic medical and surgical instruments and apparatus.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 03699/2020
Claim Date: 16/03/2020

16/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.آلكون إنك
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، فريبورغ8058 ،7 رو لويس ديفري

 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
10
الصنف
801310

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.أدوات وأجهزة طب وجراحة العيون
CH : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
3535/51711 :رقم االدعاء
3535/51/87 :تاريخ االدعاء
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Medical diagnostic and analytical apparatus, medical apparatus
and instrument for diagnostic use; medical device used for
digitizing images of biological tissue for use in connection with
pathology.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173261
Class
10

08/09/2020

10

الصنف

801378

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة التشخيص والتحليل الطبي وأجهزة وأدوات طبية لالستخدام التشخيصي؛ األجهزة
.الطبية المستخدمة لرقمنة صور األنسجة البيولوجية الستخدامها في علم األمراض
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Surgical and medical apparatus and instruments; medical
apparatus and instruments for medical and diagnostic
purposes; diagnostic and analytical apparatus for medical
purposes; medical equipment, namely, devices for analyzing
nucleic acids and for DNA sequencing for the purpose of
rendering medical treatment and diagnosis.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173300
Class
10

08/09/2020

10

الصنف

801155

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
أجهزة وأدوات جراحية وطبية؛ األجهزة واألدوات الطبية لالستخدامات الطبية والتشخيصية؛
 أجهزة تحليل: تحديدا،األجهزة التشخيصية والتحليلية لالستخدامات الطبية؛ ادوات طبيه
.األحماض النووية وتسلسل الحمض النووي الستخدامات تقديم المعالجة والتشخيص الطبي
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ساندهوفر شتراسيه  71150 ،887مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801311

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األجهزة الطبية والبيطرية ألغراض التشخيص.

الصنف

08/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

10

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173299
Class
10

Trademark

Goods/Services
Medical and veterinary apparatus for diagnostic purposes.
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تاريخ ايداع الطلب :

14/09/2020

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

كوموتومو كوربوريشن
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

(إس تي إكس  -في تاور ،غاسان  -دونغ) 831 ،181 #
غاسان ديجيتال  - 8رو ،جومشيون  -غو ،سيول 51050
جمهوية كوريا /جمهوية كوريا
بيانات للملكية الفكريةص.ب  88818 - 185015بناية رقم
 ، 1حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
801300

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عبوات حليب رضاعة مجمد؛زجاجات تخزين لحليب الرضاعة؛ واقيات صدر المرضعات ؛
أجهزة الرضاعة؛ أكياس الرضاعة البالستيكية ،تستخدم لمرة واحدة؛ أدوات الرضاعة؛
لهايات للرضع؛ عضاضات تسنين للرضع؛ لهايات [مصاصات] للرضع؛ زجاجات رضاعة
تستخدم لمرة واحدة؛ شفاطات لحليب الثدي؛ أجهزة الفطام؛ مصاصات تستخدم لمرة واحدة؛
حلمات زجاجات الرضاعة؛حامالت لزجاجات الرضاعة؛زجاجات الرضاعة؛ أغطية لزجاجات
الرضاعة؛ حلمات لزجاجات الرضاعة.

10

14/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Comotomo Corporation
lpc oapN ty
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address (STX-V TOWER, Gasan-dong)#313, 128,
Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul
08507 Republic of Korea/ Republic of
Korea
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
173255
Class
10

Goods/Services
;breast milk frozen pack; breast milk storage bottles
reastfeeding chest guards; lactation apparatus; plastic nursing
;bags, disposable; nursing appliances; pacifiers for babies
teething rings for babies; babies' pacifiers [teats]; disposable
;feeding bottles for babies; breast pumps; weaning devices
;disposable teats; feeding bottle valve; feeding bottle holders
feeding bottles; feeding bottle cap;feeding bottle teats.
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تاريخ ايداع الطلب :

30/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شنغهاي انوفيكس ميديكال كو ،.ليمتد.

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

الصين
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

ايست /8اف آند  3اف ،نو 0 .بيلدينغ ،نو 805 .كايلون رود،
الصين (شنغهاي) بايلوت فري تريد زون ،شنغهاي ،الصين
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
10
الصنف
801885

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أجهزة وأدوات المسالك البولية ،األجهزة واألدوات الطبية ،أجهزة وأدوات طب األسنان،
أجهزة األشعة السينية للغايات الطبية ،مساعدات للسمع (أجهزة سمع) ،زجاجات الرضاعة،
الغرسات (الزرعات) الجراحية المكونة من مواد اصطناعية ،أدوات تقويم (تجبير) العظام،
مواد خياطة.

30/09/2020
SHANGHAI INNOVEX
MEDICAL CO., LTD.

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address East 1/F and 2F, No. 7 Building, No. 150
Cailun Road, China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, Shanghai, China
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173114
Class
10

Trademark

Goods/Services
Urological apparatus and instruments; medical apparatus and
instruments; dental apparatus and instruments; X-ray apparatus
for medical purposes; hearing aids; feeding bottles; surgical
;implants comprised of artificial materials; orthopedic articles
suture materials.
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Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mohammad Abed Al
Kareem Doud Al Salal
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address city/street Amman/mecca str, P.O.Box:
183336, 11118
Applicant for
P.O.Box 183336 -11118 city/street
Correspondence
Amman/mecca str
Trademark
173116
Class
11

Goods/Services
Air Iconditioning devices, refrigeration devices, air purification
and deodorization devices, air dryers, air sterilizers, grills,
toasters, beverage coolers, electric cookers, coking utensils,
kettles, electric appliances and cooking equipment, hair dryers,
air dryers, fans for air conditioning, freezers, grills (devices)
Cooking) - Heaters Refeigerators ice makers - Ovens Microwave ovens - Grills - Water heaters - lers for bathrooms Suction fans - Air curtains, cooling devices and installations, ari
‘conditioning installations, water purification devices and
machines, air purifier for householdpurposes, electric water
purifier for household purposes, Gas stoves, refrigerators ,
electric display refrigerators, refrigerating containers
(containers), ectric heating devices, clothes dryers, electric
laundry dryers, electric clothes drying machines for household
purposes, electric kettles, electric stoves, microwave ovens, gas
stoves, kitchen stoves [ovens] stoves Electric, air fryers,
cooking appliances and equIpment

16/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمد عبدالكريم دواد السالل

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

,811117:ب. ص، ش مكه/عمان

ش مكه/عمان
11

الصنف

الشارع/المدينة
88881

الشارع/ المدينة88881 - 811117 ب.ص
801887

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 معقمات-  مجففات الهواء- اجهزة التبريد اجهزة تقنية الهواء وازالة الروائح، اجهزة التكييف
- اجهزه تبريد المشروبات مواقد اواني طهو كهربائية-  محمصات خبز- هواء شوايات
 مجففات هواء مراوح لتكييف- غاليات(ابرايق)كهربائية اجهزه ومعدات طهو مجففات شعر
 افران-  افران-  مدافئ ثالجات اجهزه صناعه الثلج- )الهواءمجمدات شوايات(اجهزه طهو
 اجهزة, مراوج الشقط ستائر هوائية- سخانات للحمامات- ميكرويف شوايات سخانات ماء
 منشات تكييف الهواء أجهزة وآالت تنقية المياه منقي الهواء لالغراض,ومنشأت للتبريد
مواقد غاز ث الجات؛ ثالجات عرض. منقي المياه الكهربائي لالغراض ْْ المنزنية,المنزلية
 مجففات الغسيل, مجففات مالبس,اجهزة تسخين كهربائية, حاويات(حافظات) تبريد,كهربائية
مواقد،غاليات كهرببائيه, آالت تجفيف المالبس الكهربائية لالغراض المنزلية,الكهربائية
مقالي, مواقد للمطبخ [أفران] مواقد كهربائيه,مواقد غاز,أفران الميكررويف,كهرببائيه
 اجهزة وتجهيزات الطبخ,هوائية
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تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

اسم طالب التسجيل:

بريدجستون ليسينسينغ سيرفيسيز ،انك.

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:

BRIDGESTONE
LICENSING SERVICES,
INC.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 4th Avenue South, Suite 100,
Nashville, Tennessee 37201, USA

 355فورث افينيو ساوث ،سويت  ،855ناشفيل ،تينيسي
 ،10358الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801805

27/04/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اإلطارات؛ النوابض الهوائية؛ السكك؛ العجالت واإلطارات والمسارات المعدنية للمركبات.

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173154
Class
12

Trademark

Goods/Services
Tires; air springs; tracks; Wheels and tyres, and continuous
tracks for vehicles.
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Date of

14/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

14/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمد حميدان طالل الجعبري

: اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية
00885 ,131:ب. ص، المنطقة الحرفية/العقبة

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

المنطقة الحرفية/ العقبة00885 - 131 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Mohammad Hmedan Talal
Al Jabri
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Aqaba/Herafyeen Zone, P.O.Box: 323,
77110
Applicant for
P.O.Box 323 -77110 Aqaba/Herafyeen
Correspondence
Zone
Trademark
173156
Class
12

Goods/Services
idler arms(vehicle parts),steering wheels (vehicle parts)
,structural parts for land vehicles,structural parts for
vehicles,bug shields as structural parts of vehicles, elevating
tailgates (parts of land vehicles),hood shields as structural parts
of vehicles, power tailgates(parts of land vehicles),sump guards
as structural parts of vehicles,tailboard lifts (parts of land
vehicles),turbine shafts(parts of land vehicles),connecting rods
for landvehicles,other than parts of motors and engines,brake
discs for vehicles,brake drums for vehicles,brake levers for
bicycles,brake levers for cycles,brake linings for vehicles,brake
pads for land vehicles, brake pads for vehicles, brake pedals for
land vehicles, ciutches for land vehicles,clutch linings for land
vehicles, clutch mechanisms for automóviles ,hydraulic
clutches for land vehicles,power clutches for land vehicles, jaw
clutches for land vehicles,couplings for use with clutches for
land vehicles,structural parts for lorries,structural parts for
trucks,ship ballast tanks(structural components of vessels)
Disclaimer: : The registration of this mark does not give owners
the right to use the letters (mj) if used separately from the mark

12

الصنف

801807

رقم العالمة التجارية

الخدم ات التالية/من اجل البضائع
 واألجزاء الهيكلية. ) وعجالت القيادة (أجزاء السيارة, )اذرع ال تباطؤ (أجزاء السيارة
,  ودروع الحشرات كأجزاء هيكلية للمركبات, واألجزاء الهيكلية للمركبات,للمركبات األرضية
 ودروع غطاء المحرك كأجزاء هيكلية, )وبوابات رفع الخلفية (أجزاء من المركبات األرضية
واقيات الحوض كأجزاء هيكلية, ) بوابات الطاقة (أجزاء من المركبات األرضية, للمركبات
 وأعمدة التوربينات (أجزاء من,) ومصاعد العادم (أجزاء من المركبات األرضية, للمركبات
 بخالف أجزاء المحركات والمحركات, وقضبان التوصيل للمركبات البرية, )المركبات األرضية
 أذرع,  أذرع الفرامل للدراجات,أسطوانات الفرامل للمركبات,  والفرامل أقراص للمركبات,
 وسادات,  وسادات الفرامل للمركبات األرضية,بطانات الفرامل للمركبات, الفرامل للدراجات
,  وقوابض المركبات األرضية,  ودواسات الفرامل للمركبات األرضية, الفرامل للمركبات
 القابض الهيدروليكي للمركبات, آليات القابض للسيارات, وبطانات القابض لألرض المرك بات
 أدوات التوصيل,  براثن الفك للمركبات البرية,  قوابض الطاقة للمركبات البرية,البرية
 األجزاء, األجزاء الهيكلية للشاحنات,لالستخدام مع قوابض المركبات األرضية
)الهيكلية ل الشاحنات وصهاريج السفن (المكونات الهيكلية للسفن

) بمعزل عنmj( اان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال ااالحرف
العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

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

سامود اي .كيه.
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SAMOD e. K.
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Westende 12, 21614 Buxtehude, Germany

ويستيندي  38785 ،83بوكستهوده ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801805

27/08/2020

Date of

الصنف

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

Applicant for
Correspondence

12

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173174
Class
12

Trademark

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

02/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

AeaaN tpac lpp:

AUTOEXCELLENCE FOR
SERVICE AND PARTS CO
.LTD
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 144367, 11814

Applicant for
khaldun ibrahim assaideen P.O.Box 11814
Correspondence
-144367 amman
Trademark
173209
Class
12
12

Goods/Services
horns for vehicles, brake shoes for vehicles, brake discs for
vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles,
windshield wipers, headlight wipers, valves for vehicle tires
tyres , tyres for vehicle wheels, mudguards, hoods for vehicles

الصنف

02/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المتميزه لخدمات قطع االليات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88185 ,855170:ب. ص، عمان

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

 عمان855170 - 88185 ب.ص

عنوان التبليغ

801351

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
, قطع مكابح المركبات, أقراص المكابح للمركبات, لقم مكابح المركبات,أبواق للسيارات
, مساحات المصابيح األمامية,  مساحات الزجاج األمامي للمركبات,المكابح للمركبات
 أغطية محركات, واقيات الوحل, إطارات لعجالت المركبات,صمامات إلطارات المركبات
المركبات
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تاريخ ايداع الطلب :

21/11/2019

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

مونتريز تيودور أس أيه
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
MONTRES TUDOR SA
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3 Rue Francois-dussaud, Geneva,
Switzerland

 1رو فرانسويز  -دوساود ،جنيفا ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801185

21/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات وقطع وأجزاء الساعات ،تحديدا الساعات وساعات اليد ومكونات الساعات ومواد
صناعة الساعات وإكسسوارات الساعات ومواد صناعة الساعات والساعات و أدوات قياس
الوقت األخرى واجهزة التوقيت وأدوات قياس وتسجيل الوقت (ساعات ومواد صناعة
الساعات) والقشط لساعات اليد وأ قراص الساعات الداخلية المرقمة (الساعات ومواد صناعة
الساعات) والصناديق وعلب العرض للساعات ومواد صناعة الساعات وللمجوهرات وآليات
تحريك الساعات وقطعها؛ المجوهرات؛ األحجار الكريمة واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن
النفيسة وسبائكها؛ المشابك (مجوهرات).

Applicant for
Correspondence

14

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173310
Class
14

Trademark

Goods/Services
Clock and watchmaking, namely watches, wristwatches,
components for clock and watchmaking articles and
accessories for clock and watchmaking articles, clocks and
other chronometric instruments, chronometers, chronographs
(clock and watchmaking), watch straps, dials (clock and
watchmaking), boxes and presentation cases for clock and
watchmaking and jewellery, watch movements and parts
;thereof; jewellery; precious stones and semi-precious stones
)precious metals and their alloys; pins (jewellery
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تاريخ ايداع الطلب :

25/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كول -بارمر انسترومينت كومباني إل إل سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 730ئي  .بونكر كورت  ،فيرنون هيلز  ،آي إل ، 75578
الواليات المتحدة االمريكية، .

25/11/2019

eaaN tpac lppA:

Cole-Parmer Instrument
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 625 E. Bunker Court, Vernon Hills, IL
60061, USA,

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني -مكتي رقم 0
173102
Class
14
14
الصنف
801853

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ساعات اإليقاف.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11710050 :
تاريخ االدعاء3581/88/88 :

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
stopwatches
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88687547
Claim Date: 11/11/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

02/07/2020

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

روليكس اس.ايه.
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Rolex S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 3-5-7 Rue Francois-Dussaud Geneva,
Switzerland

1ـ0ـ 0ريو فرانكويس دوساد ،جنيفا ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801851

الصنف

02/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

14

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الساعات وقطع وأجزاء الساعات وتحديدا ً :الساعات وساعات اليد ومكونات الساعات ومواد
صناعة الساعات وإكسسوارات الساعات ومواد صناعة الساعات غير المتضمنة في فئات
أخرى والساعات وأدوات قياس الوقت األخرى وأجهزة التوقيت وأدوات قياس وتسجيل الوقت
(الساعات وصناعة الساعات ) وقشط لساعات اليد وأقراص الساعات الداخلية المرقمة
(الساعات وصناعة الساعات) والصناديق وعلب العرض للساعات والمستخدمة في صناعة
الساعات وللمجوهرات وآليات تحريك الساعات وقطعها؛ والمجوهرات؛ األحجار الكريمة
واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن النفيسة وسبائكها؛ المشابك (مجوهرات).

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173143
Class
14

Trademark

Goods/Services
Clock and watchmaking articles, namely watches, wristwatches,
components for clock and watchmaking articles and
accessories for clock and watchmaking articles not included in
other classes, clocks and other chronometric instruments,
chronometers, chronographs (clock and watchmaking), watch
straps, dials (clock and watchmaking), boxes and presentation
cases for clock and watchmaking and jewellery, watch
movements and parts thereof; jewellery; precious stones and
semi-precious stones; precious metals and their alloys; pins
)(jewellery
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Date of

23/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trimark consulting
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Sh.Naser Bin Jamel Str, Wadi Saqra,
Amman, P.O.Box: 7780, 11118

: تاريخ ايداع الطلب

العالمه الثالثيه لالستشارات
االردن
م.م.ذ

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

،  عمان, وادي صقرة,شارع الشريف نلصر بن جميل
88881 ,0015:ب.ص

Trimark Consulting Company (Trimark)
- 0015 ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات)ترايمار (ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل08 88881
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
173274
Class
16
16
الصنف
801305

Applicant for
Correspondence
Trademark

23/01/2020

Goods/Services
Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging,
face towels of paper, paper, printed publications, tissues of
paper for removing make-up, toilet paper , hygienic paper,
towels of paper, wrapping paper/ packing paper, writing paper,
stationery, copying paper, paper sheets
The registration of this trademark should be White ,blue, light
turquoise and grey colors according to the print filed with the
application
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the General and descriptive words
whenever appearing separately from the mark.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، الورق، مناشف للوجه من الورق،أوراق مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف األطعمة
 ورق، ورق تواليت، مناديل من الورق لإلزالة مستحضرات التجميل،منشورات مطبوعة
، ورق نسخ، قرطاسية، ورق كتابة، ورق تغليف/ ورق لف، مناشف من الورق،صحي
صفائح من الورق
 االبيض والرمادي، التركواز الفاتح،ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان االزرق
وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
أن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفية
إذا وردت بمعزل عن العالمة
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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
173108
Class
16

Goods/Services
Printed materials in the field of human resource management;
Printed correspondence course materials; Printed educational
and teaching materials
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

33185 , فيرجينيا، اإلسكندرية، دوك ستريت8155

 برج-  الدوار السادس-  ابراج إعمار88810 - 81500 ب.ص
88  الطابق- ب
16
الصنف
801851

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مواد مطبوعة متعلقة بدورات تدريبية في،مواد مطبوعة في مجال إدارة الموارد البشرية
. مواد تعليمية وتدريسية مطبوعة،المراسالت
 ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال كلمة:التنازل
) بمعزل عنSOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ) (
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

26/08/2020

اسم طالب التسجيل:

اميريكان بيتروليوم انستيتيوت

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التج ارية

اعالن الجريدة الرسمية

 355ماساتشوستس افينيو ،ان دبليو ،واشنطن ،دي.سي.
 ،35558الواليات المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
16
الصنف
801551

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المنشورات المطبوعة وبالتحديد المعايير والنشرات اإلخبارية والكتيبات والكتالوجات (الكتب
اإلرشادية) واألدلة والكتب كلها تتعلق بصناعة البترول
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء180,307/11 :
تاريخ االدعاء3535/51/53 :

26/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

American Petroleum
Institute
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 Massachusetts Avenue, NW,
Washington, D.C. 20001, U.S.A.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173043
Class
16

Trademark

Goods/Services
Printed publications, namely, standards, newsletters,
brochures, catalogs, guides, and books, all relating to the
petroleum industry
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/817,256
Claim Date: 02/03/2020
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2020

اسم طالب التسجيل:

الحاج محمود محمد حبيبه واوالده

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب88101 ,3587:

عنوان التبليغ

ص.ب  88101 - 3587عمان جبيهة شارع ياجوز

رقم العالمة التجارية

801871

28/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Hajj Mahmoud Mohamed
Habibeh and his sons
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 2016, 11953

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقوى ,رقائق بالستيكية الصقة قابلة للتمدد لحزم
الصناديق المصنوعة من الورق أو الورق
ّ
المواد ,األكياس (مغلفات) ،األكياس المصنوعة من الورق أو البالستيك ،للتغليف

16

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman Al jubaiha
Correspondence
Yajouz street
Trademark
173169
Class
16

Goods/Services
boxes of paper or cardboard, plastic cling film, extensible, for
palletization, bags envelopes, pouches of paper or plastics, for
packaging
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

02/12/2020

اسم طالب التسجيل:

الحاج محمود محمد حبيبه واوالده

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب88101 ,3587:

عنوان التبليغ

ص.ب  88101 - 3587عمان جبيهة شارع ياجوز

رقم العالمة التجارية

801877

02/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Hajj Mahmoud Mohamed
Habibeh and his sons
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 2016, 11953

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المقوى ,رقائق بالستيكية الصقة قابلة للتمدد لحزم
الصناديق المصنوعة من الورق أو الورق
ّ
المواد ,األكياس (مغلفات) ،األكياس المصنوعة من الورق أو البالستيك ،للتغليف

16

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman Al jubaiha
Correspondence
Yajouz street
Trademark
173166
Class
16

Goods/Services
boxes of paper or cardboard, plastic cling film, extensible, for
palletization, bags envelopes, pouches of paper or plastics, for
packaging
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Date of

07/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

pac lppAeaaN t:

AlTajammo company for
advertising publishing
and distribution
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman- 7Al-Salheen District, Um AlSummaq, Zaal Abu Tayeh Street, Building
No. 47, P.O.Box: 11821, 11821
Applicant for
Amman-Shmeisani-StreetAbdul Aziz Al
Correspondence
Thaalabi - Building number 7
Trademark
173207
Class
16

Goods/Services
newspapers
The registration of this mark must be in red and white colors,
according to the form filed with the application.
The registration of this mark does not give owners the
exclusive right to use JRODAN and NEWS separately from the
mark.

07/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

التجمع لالعالن والنشر والتوزيع

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

بناية رقم/شارع زعل ابو تايه/أم السماق/حي الصالحين/عمان
88138 ,88138:ب. ص، 47
0 عمارة رقم- شارع عبد العزيز الثعالبي- الشميساني- عمان
16

الصنف

801350

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الجرائد
ان تسجيل هذه العالمة يجب ان يكون بااللوان االحمر واالبيض وذلك بموجب النموذج المودع
.مع الطلب
JRODAN and ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال
.بمعزل عن العالمةNEWS
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تاريخ ايداع الطلب :

25/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كول -بارمر انسترومينت كومباني إل إل سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 730ئي  .بونكر كورت  ،فيرنون هيلز  ،آي إل ، 75578
الواليات المتحدة االمريكية.

25/11/2019

eaaN tpac lppA:

Cole-Parmer Instrument
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 625 E. Bunker Court, Vernon Hills, IL
60061, USA

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني -مكتي رقم 0
173104
Class
17
17
الصنف
801855

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األنابيب غير المعدنية والخراطيم لالستخدام مع مضخات السوائل لنقل السوائل والغازات.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11710050 :
تاريخ االدعاء3581/88/88 :

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
non-metal tubing and hoses for use with fluid pumps for moving
liquids and gases
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88687547
Claim Date: 11/11/2019
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Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Quds Paints Industry .Ltd
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /near king abdullah ll
industral estate , Amman, P.O.Box: 176,
11512
Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/Sahab /near
Correspondence
king abdullah ll industral estate
Trademark
173231
Class
17

Goods/Services
substance for insulating building aganist moisture
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use the common word separately from the
mark

04/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس لصناعة الدهانات ذ
االردن
م.م.ذ

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

،  بجانب مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية-  سحاب- عمان
88083 ,807:ب. ص، عمان
 بجانب مدينة الملك عبد-  سحاب-  عمان88083 - 807 ب.ص
هللا الثاني الصناعية
17
الصنف
801318

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مادة لعزل المباني ضد الرطوبةان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصيفة اذ
ظهرت بمعزل عن العالمة
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Date of

04/02/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Quds Paints Industry .Ltd
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Sahab /near king abdullah ll
industral estate , Amman, P.O.Box: 176,
11512
Applicant for
P.O.Box 176 -11512 Amman/Sahab /near
Correspondence
king abdullah ll industral estate
Trademark
173233
Class
17

Goods/Services
substancesb for insulating against moisture
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use the common word separately from the
mark

04/02/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة القدس لصناعة الدهانات ذ
االردن
م.م.ذ

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

،  بجانب مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية-  سحاب- عمان
88083 ,807:ب. ص، عمان
 بجانب مدينة الملك عبد-  سحاب-  عمان88083 - 807 ب.ص
هللا الثاني الصناعية
17
الصنف
801311

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مادة لعزل المباني ضد الرطوبة
ان تسجيل هذه العالمه اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
اذا ظهرت بمعزل عن العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2020

اسم طالب التسجيل:

سيكيسو كاجاكو كوجيو كابوشيكي كايشا )ويتاجرون بإسم سيكيسو كيميكال كو،.
ال تي دي(.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

يابان
شركة اجنبية

سابا وشركاهم للملكيه الفكريهص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801808

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وصالت االنابيب  ،غير المعدنية؛ الوصالت غير المعدنية لألنابيب؛ أطواق منع التسرب
لألنابيب؛ أغطية األنابيب غير المعدنية؛ وصالت مواسير غير المعدنية؛ حلقات الربط العازلة
لألنابيب؛ الحلقات العازلة للماء؛ مواد التسليح غير المعدنية لألنابيب؛ مركبات منع التسرب
للوص الت؛ الحشوات لوصالت التوسعة؛ الراتينجات الصناعية شبه المصنعة؛ الصمامات
المطاطية أو من األلياف المقساة بالفلكنة؛ األنابيب المرنة غير المعدنية؛ االنابيب البالستيكية
المرنة؛ التجهيزات غير المعدنية لألنابيب المرنة؛ التجهيزات غير المعدنية لألنابيب الصلبة؛
مواد التسليح غير المعدنية لألنابيب؛ تراكيب االنابيب غير المعدنية.

SEKISUI KAGAKU KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
(doing business as
SEKISUI CHEMICAL CO.,
)LTD.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osakashi, Osaka 530-8565 Japan

5ـ ،5نيشيتيما  - 3تشوم ،كيتا  -كو ،اوساكا – شي ،اوساكا
 1070- 015اليابان

الصنف

29/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

17

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173151
Class
17

Trademark

Goods/Services
;pipe couplings, not of metal; Junction, not of metal, for pipes
Pipe gaskets; Pipe jackets, not of metal; Pipe muffs, not of
metal; Joint packings for pipes; Water-tight rings; Reinforcing
;materials, not of metal, for pipes; Sealant compounds for joints
;Fillers for expansion joints; Semi-processed synthetic resins
;Valves of rubber or vulcanized fiber; flexible pipes, not of metal
;Flexible plastic tubes; fittings, not of metal, for flexible pipes
fittings, not of metal, for rigid pipes; reinforcing materials, not of
metal, for pipes; Pipe fittings, not of metal.
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Date of

04/06/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

KIWA CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD.

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 33, Minamitanabe-cho, Wakayama-shi,
Wakayama 640-8254, Japan.

: تاريخ ايداع الطلب

. إل تي دي،.كيوا كيميكال إندستري كو

:اسم طالب التسجيل

يابان
شركة اجنبية

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

1305- 755  واكاياما، واكاياما – شي، تشو-  ميناميتانابي،11
. اليابان،

UNITED TRADEMARK & PATENT
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
0 مكتب رقم- الثاني
173097
Class
17
17
الصنف
801510

Applicant for
Correspondence
Trademark

04/06/2020

Goods/Services
Acrylic sheeting for use in manufacture; adhesive-coated plastic
sheets for use in manufacture; artificial resins in the form of
sheets for use in manufacture [semi-finished products];
extruded plastics in the form of sheets for use in manufacture;
foam sheeting for use as building insulation; plastic sheeting
for agricultural purposes; plastic sheeting for preventing weed
growth; plastic sheeting used in the construction industry as a
vapor barrier; plastic sheet materials for use in manufacture;
plastic sheet materials for use in the manufacture of
countertops; polyurethane foam sheeting for use as building
insulation; self-adhesive plastic sheets for use in
manufacturing; anti-dazzle films for windows [tinted films];
biodegradable plastic film for agricultural purposes; filtering
materials of semi-processed films of plastic; laminated plastic
films for use on vehicle windows; laminated plastic films for use
on windows; plastic film for packing, cushioning or stuffing
purposes; plastic film for use in laminating paper; plastic film,
other than for wrapping; plastic films, other than for wrapping
and packaging; polymer films for use in manufacture; polymer
films for use in the manufacture of electronic circuits;
polyurethane film for use as a moisture barrier; polyurethane
film for use as building insulation; polyurethane film, other than
for wrapping; polyurethane films for use in sealing and
insulating buildings; reflective plastic films for use on vehicle
windows; reflective plastic films for use on windows; tinted
plastic films for use on vehicle windows; tinted plastic films for
use on windows; vinyl urethane film covering for automobile
exteriors; extruded plastics in the form of pellets for use in
manufacture; extruded plastics in the form of rods for use in
manufacture; filtering materials of semi-processed foams of
plastic; plastic fibers, other than for textile use; plastic filaments
for 3D printing; plastics and resins in extruded form for use in
manufacture; plastics in extruded form for use in manufacture;
plastic substances, semi-processed; semi-processed
thermoplastic polymer resins for use in manufacture; semiworked thermoplastic filaments for use in 3D printing;
thermoplastic synthetic resins, semi-processed.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
ألواح أكريليك لالستخدام في الصناعة ؛ صفائح بالستيكية مغلفة بمادة الصقة لالستخدام في
الصناعة ؛ راتنجات اصطناعية على شكل صفائح لالستخدام في التصنيع [منتجات نصف
مصنعة] ؛ بالستيك مثقب على شكل صفائح لالستخدام في التصنيع ؛ ألواح الرغوة
الستخدامها كعازل في البناء ؛ أغطية بالستيكية لألغراض الزراعية ؛ أغطية بالستيكية لمنع
نمو األعشاب الضارة ؛ أغطية بالستيكية مستخدمة في صناعة االنشاءات كحاجز بخاري ؛
مواد الصفائح البالستيكية لالستخدام في التصنيع ؛ مواد الصفائح البالستيكية الستخدامها في
تصنيع أسطح المناضد ؛ ألواح رغوة البولي يوريثين لالستخدام كعزل البناء ؛ صفائح
بالستيكية ذاتية اللصق لالستخدام في التصنيع ؛ أغشية مضادة للبهر لزجاج النوا فذ [أغشية
ملونة] ؛ أغشية بالستيكية قابلة للتحلل الحيوي لألغراض الزراعية ؛ مواد ترشيح نصف
مصنعة من االغشية البالستيكية ؛ أغشية بالستيكية مغلفة لالستخدام على نوافذ السيارات ؛
أغشية بالستيكية مغلفة لالستخدام على النوافذ ؛ أغشية بالستيكية ألغراض التعبئة أو الحشو
 عدا التغليف ؛ أغشية، ؛ فيلم بالستيكي لالستخدام في ورق الترقق ؛ فيلم بالستيكي
 عدا التغليف والتعبئة ؛ أغشية البوليمر لالستخدام في التصنيع ؛ أغشية البوليمر، بالستيكية
الستخدامها في تصنيع الدوائر اإللكترونية ؛ أغشية البولي يوريثين لالستخدام كحاجز
 عدا، للرطوبة ؛ أغشية البولي يوريثين لالستخدام كعزل البناء ؛ أغشية من البولي يوريثين
التغليف ؛ أغشية البولي يوريثين لالستخدام في عزل المباني والعزل ؛ أغشية بالستيكية
عاكسة لالستخدام على نوافذ السيارات ؛ أغشية بالستيكية عاكسة لالستخدام على النوافذ ؛
أغشية بالستيكية ملونة لالستخدام على نوافذ السيارات ؛ أغشية بالستيكية ملونة لالستخدام
على النوافذ ؛ أغشية الفينيل يوريتان لتغطية طالء السيارات الخارجي ؛ بالستيك مقذوف
على شكل حبيبات لالستخدام في التصنيع ؛ بالستيك مقذوف على شكل قضبان لالستخدام في
التصنيع ؛ مواد تصفية الر غاوي شبه المصنعة من البالستيك ؛ ألياف بالستيكية عدا
المنسوجات ؛ خيوط بالستيكية للطباعة ثالثية األبعاد ؛ مواد بالستيكية وراتنجات على شكل
مقذوف الستخدامها في التصنيع ؛ البالستيك على شكل مقذوف لالستخدام في التصنيع ؛
 شبه المصنعة ؛ راتنجات بوليمر حرارية نصف معالجة لالستخدام في، المواد البالستيكية
التصنيع ؛ خيوط لدائن حرارية نصف مشغولة لالستخدام في الطباعة ثالثية األبعاد ؛
. نصف مصنعة، الراتنجات االصطناعية بالحرارة
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تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2019

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

واي اي تي آي كولرز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
YETI Coolers, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7601 Southwest Pkwy Austin, Texas 78735
USA

 0758ساوثويست بيه كيه دبليو واي اوستن ،تكساس
 01010الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801813

الصنف

28/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

18

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحقائب؛ المغلفات واألكياس المصنوعة من الجلد للتغليف؛ الصناديق وحقائب السفر؛ حقائب
الصيد؛ حقائب االمتعة؛ الحقائب اسطوانية الشكل؛ حقائب لنقل البضائع؛ األكياس والحقائب
التي تباع فارغة لتعليقها على المبردات المحمولة؛ الحقائب وتحديدا :حقائب الحمل لجميع
األغراض؛ الحقائب ذات المرابط؛ الحقائب ذات المرابط وتحديداً حقائب الصيادين؛ الحقائب
ذات المرابط وتحديداً الحقائب المخصصة لصنارات الصيد؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛
الحقائب التي على شكل أكياس؛ محافظ النقود؛ حقائب الحمل؛ حقائب حمل األغراض؛ حقائب
الرحالت القصيرة؛ ال حقائب المخصصة لرياضة المشي الطويل؛ حقائب الظهر؛ حقائب
الرياضة؛ حقائب السفر؛ الحقائب الرياضية؛ حقائب الرحالت القصيرة؛ إكسسوارات الحقائب؛
الحقائب التي تباع فارغة لتعليقها على الظهر؛ حقائب حمل األغراض على شكل أكياس؛
الحقائب المعلقة على الخصر؛ حقائب االستخدامات اليومية؛ حقائب القوراب؛ الحقائب التي
توضع على سقف السيارات؛ الحقائب الموضوعة على عجالت؛ الحقائب التي تحمي جوانب
المركبات؛ الحقائب الغاسطة وتحديدا :الحقائب اسطوانية الشكل الغاطسة وحقائب الظهر
الغاطسة والحقائب الغاطسة المخصصة للمشي الطويل وحقائب الظهر الكب يرة الغاطسة
وحقائب الرياضة الغاطسة وحقائب السفر الغاطسة والحقائب الرياضية الغاطسة وحقائب
الحمل الغاطسة لجميع األغراض وحقائب الرحالت القصيرة الغاطسة واألكياس الغاطسة التي
تباع فارغة لتعليقها على حقائب الظهر؛ حقائب التسوق الغاطسة وأكياس األغراض الغاطسة
وحقائ ب الخصر الغاطسة وحقائب االستخدامات اليومية الغاطسة وحقائب القوارب الغاطسة
والحقائب الغاطسة التي توضع على سقف السيارات والحقائب الغاطسة الموضوعة على
عجالت والحقائب الغاطسة التي تحمي جوانب المركبات؛ الحقائب المضادة للماء وتحديدا:
حقائب األمتعة المضادة للماء والحقائب اسطوانية الشكل المضادة للماء وحقائب الظهر
المضادة للماء والحقائب المضادة للماء المخصصة للمشي الطويل وحقائب الظهر الكبيرة
المضادة للماء وحقائب الرياضة المضادة للماء وحقائب السفر المضادة للماء والحقائب
الرياضية المضادة للماء وحقائب الحمل المضادة للماء لجميع األغراض وحقائب الرحالت
القصيرة المضادة للماء واألكياس المضادة للماء التي تباع فارغة لتعليقها على حقائب الظهر
وحقائب التسوق المضادة للماء وأكياس األغراض المضادة للماء وحقائب الخصر المضادة
للماء وحقائب االستخدامات اليومية المضادة للماء وحقائب القوارب المضادة للماء والحقائب
المضادة للماء التي توضع على سقف السيارات والحقائب المضادة للماء الموضوعة على
عجالت والحقائب المضادة للماء التي تحمي جوانب المركبات؛ الحقائب الرياضية؛ حقائب
حمل األغراض التي على شكل أكياس؛ الحقائب المعلقة على الخصر؛ حقائب االستخدام
اليومي؛ حقائب القوارب؛ الحقائب التي توضع على سقف السيارات؛ الحقائب الموضوعة على
عجالت؛ الحقائب التي تحمي جوانب المركبات؛ حقائب حمل وتخزين الكراسي وقطع الكراسي
وإكسسوارات الكراسي؛ حقائب لزجاجات المياه؛ قطع وتجهيزات واكسسوارات جميع البضائع
المذكورة أعاله

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173192
Class
18

Trademark

Goods/Services
bags; envelopes and pouches of leather, for packing; trunks
and travelling bags; hunting bags; luggage; duffle bags; cargo
bags; pouches and bags sold empty for attachment to portable
;coolers; bags, namely, all purpose carrying bags; game bags
game bags, namely hunter’s game bags; game bags, namely
;angler’s game bags; backpacks; catch bags; wallets; tote bags
carry-all bags; weekend bags; hiking bags; rucksacks; grip
;bags; travel bags; sports bags; weekend bags; bag accessories
;pouches sold empty for attachment to backpacks; stuff sacks
;waist packs; day packs; boat bag; rooftop bags; trailer bags
bags for securing to the outside of a vehicle; submersible bags,
namely, submersible duffle bags, submersible backpacks,
submersible hiking bags, submersible rucksacks, submersible
grip bags, submersible travel bags, submersible sports bags,
submersible all-purpose carrying bags, submersible weekend
bags, submersible pouches sold empty for attachment to
backpacks; submersible tote bags, submersible stuff sacks,
submersible waist packs, submersible day packs, submersible
boat bag, submersible rooftop bags, submersible trailer bags,
;and submersible bags for securing to the outside of a vehicle
waterproof bags, namely, waterproof luggage, waterproof duffle
bags, waterproof backpacks, waterproof hiking bags,
waterproof rucksacks, waterproof grip bags, waterproof travel
bags, waterproof sports bags, waterproof all-purpose carrying
bags, waterproof weekend bags, waterproof pouches sold
empty for attachment to backpacks, waterproof tote bags,
waterproof stuff sacks, waterproof waist packs, waterproof
daypacks, waterproof boat bags, waterproof rooftop bags,
waterproof trailer bags, and waterproof bags for securing to the
;outside of a vehicle; sports bags; stuff sacks; waist packs
daypacks; boat bags; rooftop bags; trailer bags; bags for
securing to the outside of a vehicle; carrying and storage bag
for chairs, chair parts, and chair accessories; bags for water
bottles; parts, fittings, and accessories for the aforesaid goods
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تاريخ ايداع الطلب :

11/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة طريق الذهب العالمي للتسويق

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

11/11/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

عمان -ضاحية الرشيد -شارع الوفاق  ، 00-ص.ب,5811:
88817

Global Gold Road For
Marketing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -dahiet al rasheed al weefaq str,
P.O.Box: 4188, 11196

عمان -ضاحية الرشيد -شارع الوفاق  ، 00-ص.ب,5811:
88817
18
الصنف
801801

Applicant for
Amman -dahiet al rasheed al weefaq str,
Correspondence
P.O.Box: 4188, 11196
Trademark
173159
Class
18

من اجل البضائع/الخدمات التالية
حقائب صغيرة  -حقائب ظهر  -حقائب رياضية  -محافظ جلدية  -محافظ بطاقات  -حقائب يد

Goods/Services
small bags- backpacks-sport bags- leather wallets- card walletshandbags
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تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

فيليب موريس بروداكتس أس.أيه.

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:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

كواي جونرينود  3555 ،1نيوشاتيل ،سويسرا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801837

27/08/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجلود والجلود المقلّدة؛ الجلود المدبوغة وغير المدبوغة؛ الحقائب متعددة االستخدامات
المصنوعة من الجلود أو الجلود المقلدة والحقائب الجلدية وحقائب الحمل ومحافظ الجيب
ومحافظ الجيب لألوراق النقدية والحافظات القابلة للطي واألكياس والجزادين وحافظات
المفاتيح وحافظ ات البطاقات ورقع التعليق لحقائب السفر وحقائب اليد؛ صناديق الثياب
وحقائب السفر وحقائب السفر الصغيرة وحقائب حمل المالبس للسفر وحقائب الظهر
والحقائب التي توضع على الظهر وحقائب مستحضرات التجميل؛ المظالت والشمسيات
وعصي المشي.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءAD :
رقم االدعاء10801 :
تاريخ االدعاء3535/51/83 :

Applicant for
Correspondence

18

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173126
Class
18

Trademark

Goods/Services
Leather and imitations of leather; hides and skins; multipurpose
bags of leather or imitation leather, briefcases, carrying cases,
pocket wallets, billfolds, folio cases, pouches, purses, key
cases, card cases, luggage tags, handbags; trunks, suitcases,
travelling bags, garment bags for travel, rucksacks, backpacks,
vanity cases; umbrellas, parasols and walking sticks.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35179
Claim Date: 12/08/2020
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

29/04/2020

اسم طالب التسجيل:

سيكيسو كاجاكو كوجيو كابوشيكي كايشا )ويتاجرون بإسم سيكيسو كيميكال كو،.
ال تي دي(.

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

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

يابان
شركة اجنبية

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801801

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األنابيب الصلبة غير المعدنية للبناء؛ أنابيب التصريف غير المعدنية؛ أنابيب المياه غير
المعدنية؛ أنابيب التفريع غير المعدنية؛ انابيب المياه الكبيرة غير المعدنية؛ انابيب المزاريب
غير المعدنية؛ صمامات أنابيب المياه غير المعدنية؛ محابس التصريف غير المعدنية؛ أغطية
المناهل غير المعدنية؛ القوالب غير المعدنية للبناء.

SEKISUI KAGAKU KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
(doing business as
SEKISUI CHEMICAL CO.,
)LTD.

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osakashi, Osaka 530-8565 Japan

5ـ ،5نيشيتيما  - 3تشوم ،كيتا  -كو ،اوساكا – شي ،اوساكا
 1070- 015اليابان

الصنف

29/04/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

19

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173153
Class
19

Trademark

Goods/Services
;Rigid pipes, not of metal for building; Drain pipes, not of metal
;Water-pipes, not of metal; Branching pipes, not of metal
Penstock pipes, not of metal; Gutter pipe, not of metal; Waterpipe valves, not of metal; Drain traps, not of metal; Manhole
covers, not of metal; Moldings, not of metal, for building.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/07/2020

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

توداجريس ،اس .ايه
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Todagres, S.A.
lpc oapN ty
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Carretera de Onda, Km 5, 12540 Villarreal
CASTELLON, Spain

كاريتيرا دي اوندا ،كيه ام  83055 ،0فيا لاير كاستيون،
اسبانيا
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801357

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد البناء (غير المع دنية)؛ األنابيب الصلبة غير المعدنية للبناء؛ األسفلت والزفت والقار؛
المباني غير المعدنية القابلة للنقل؛ النصب التذكارية ،غير المعدنية؛ البالط وبالط االرضيات
وبالط للجدران ومواد تغطية الجدران ورصف األرضيات المصنوعة من السيراميك والمواد
المصنوعة من الخزف والسيراميك

16/07/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

19

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173246
Class
19

Trademark

Goods/Services
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings; monuments, not of metal; tiles, floor tiles, wall tiles,
wall covering materials and floor paving made of ceramic,
stoneware and porcelain materials.
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تاريخ ايداع الطلب :

26/08/2020

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

كيراتايل ،اس.ال.
اسبانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

سي/فيروكاريل 83011 ،5 ،مونكوفار (كاستيلون) ،اسبانيا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
19
الصنف
801353

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مواد بناء غي ر معدنية ،بالط سيراميك لألرضيات ،بالط سيراميك للجدران ،كتل الرصف الغير
معدنية ،ستائر قصيرة غير معدنية وغير منسوجة ،بالط سيراميك للجدران واألرضيات
والسقوف ،الحجر الرملي للبناء ،الحجر الطبيعي ،الحجر االصطناعي ،الرخام ،الجرانيت،
التراكوتا (طين نضيج/خزف) ،الرم ل ،الكلس ،الطوب ،لوح صخري ،األرضيات الخشبية
(الباركيه) من الخشب ،صلصال ،األسمنت والخرسانة ،كتل الرصف المضيئة غير معدنية،
فسيفساء للبناء ،ألواح خشبية لتغطية جدران غير معدنية.

26/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
KERATILE, S.L.
lpc oapN ty
: SPAIN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address C/ Ferrocarril, 4, 12593 Moncofar
(Castellon), Spain
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173242
Class
19

Trademark

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

 8555نيكوليت مول ،مينيابوليس ،ام ان  ،00551الواليات
المتحدة األمريكية
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
20
الصنف
801317

من اجل البضائع/الخدمات التالية
أقفاص خشبية للطيور ،إطار ات خشبية للصور ،صناديق بالستيكية ،صناديق خشبية ،إطارات
عريضة ،عصى خشبية ،أوتاد تثبيت من غير المعدن ،إطارات للزينة ،مخدات ألغراض
االستخدام في الفنون التطبيقية ،أعمال فنية خشبية ،أشكال خشبية

17/08/2020

Date of

pac lppAeaaN t:
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
173236
Class
20

Trademark

Goods/Services
Wooden bird houses; wood picture frames; plastic boxes; wood
;boxes; shadow boxes; wooden craft sticks; dowels not of metal
embroidery frames; pillows for use in arts and crafts; works of
art made of wood; wooden craft shapes
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

هنتر دوجالس اندستريز سويتزرالند جي ام بي اتش

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

ادليجينسويليرستراسيه  7557 ،10لوزيرن ،سويسرا
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
20
الصنف
801501

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ستائر وستائر أفقية وعمودية و ستائر ذات ألواح (ستائر لوحيه) لالستخدام الداخلي
مصنوعة من المعدن و/أو البالستيك و/أو الخشب و/أو مواد نسيجية و/أو ألياف زجاجية
و/أو بالستيك ،أغطية نوافذ ديكورية وليست من مواد نسيجية ،ظالل (مظالت) الشمس
وحاجبات الشمس ،ستائر مطوية و ستائر ذات بكرات (دواره/تلف على بعضها) و تجهيزات
النوافذ من المعدن و/أو البالستيك و/أو الخشب و/أو مواد نسيجية و/أو ألياف زجاجية و/أو
بالستيك ،أثاث ومفروشات ،مقسمات حاجزة الغرف ،حاجبات ،وسائد ومساند ،أجزاء
بالستيكية و إكسسوارات و تجميعة ووسائل تعليق للسلع السابق ذكرها ،ستائر آلية و ستائر
ذات بكرات (دواره/تلف على بعضها) ونظم تظليل النوافذ و بشكل أساسي التي تتكون من
ستائر و ستائر ذات بكرات (دواره/تلف على بعضها) وتجهيزات النوافذ لالستخدام الداخلي.

27/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Hunter Douglas Industries
Switzerland GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Adligenswilerstrasse 37, 6006 Luzern,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173058
Class
20

Trademark

Goods/Services
Blinds, horizontal and vertical blinds, slatted blinds for indoor
use made of metal, plastic, wood, textile materials and / or glass
fibers and / or plastic; decorative window coverings, not of
textile materials; sun shades and sun screens; Pleated blinds,
roller blinds, window furnishing, of metal, plastic, wood, textile
materials and / or glass fibers and / or plastic; furniture and
;furnishings; room dividers; screens; pillows and cushions
plastic parts, accessories, assembly and suspension means for
the aforesaid goods; automated blinds, roller blinds and window
shading systems, mainly consisting of blinds, roller blinds and
window furnishing for indoor use.
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Date of

06/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Al Wateen International
Furniture and Furniture
Trade
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN/Khalda after the Arab Bank
signals, P.O.Box: 2016, 11953
Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman Al jubaiha
Correspondence
Yajouz street
Trademark
173325
Class
20

Goods/Services
furniture , wooden furniture
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use (General and descriptive words)
separately from the mark

06/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الوتين العالميه لتجارة االثاث والمفروشات

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,3587:ب. ص، خلدا بعد اشارات البنك العربي- عمان
88101
 عمان جبيهة شارع ياجوز88101 - 3587 ب.ص
20

الصنف

801130

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االثاث الخشبي, األثاث
ان تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال (الكلمات العامه و
. الوصفيه) بمعزل عن العالمه
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تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2019

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

واي اي تي آي كولرز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
YETI Coolers, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7601 Southwest Pkwy Austin, Texas 78735
USA

 0758ساوثويست بيه كيه دبليو واي اوستن ،تكساس
 01010الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801317

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبردات المياه الغير كهربائية؛ المبردات الغير كهربائية المحمولة؛ حامالت مصنوعة من
الستانليس ستيل للمشروبات؛ حامالت مصنوعة من الستانليس ستيل للقناني؛ حامالت عازلة
لألطعمة والمشروبات؛ حامالت عازلة للقناني والعلب؛ قطع عازلة لحمل أكواب المشروبات

28/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173286
Class
21

Trademark

Goods/Services
non-electric coolers; portable non-electric coolers; stainless
;steel drink holders; stainless steel can and bottle holders
insulated carriers for food and beverages; insulated carriers for
bottles and cans; insulating sleeve holder for beverage cups

137

تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2019

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

واي اي تي آي كولرز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
YETI Coolers, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7601 Southwest Pkwy Austin, Texas 78735
USA

 0758ساوثويست بيه كيه دبليو واي اوستن ،تكساس
 01010الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801815

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
مبردات المياه الغير كهربائية؛ المبردات الغير كهربائية المحمولة؛ حقائب المبردات الغير
كهربائية المحمولة؛ الحقائب الحافظة للحرارة؛ الحقائب المعزولة حراريا ً؛ أكياس عازلة
لألغذية أو المشروبات لالستخدام المنزلي؛ حقائب الظهر المبردة؛ صناديق للوجبات
الخفيفة؛ صناد يق الغداء العازلة؛ حقائب الطعام؛ حقائب الطعام العازلة ؛ أواني وأوعية
لالستعمال المنزلي وللمطابخ؛ حاويات معزولة لألطعمة والمشروبات؛ حاويات منزلية
لألطعمة والمشروبات؛ حاويات بالستيكية محمولة لتخزين السلع المنزلية ومستلزمات
المطبخ؛ حاويات مضغوطة لحفظ األغذية والمشروبات الساخنة أو الباردة؛ أواني
المشروبات؛ األكواب؛ أكواب الشرب؛ األقداح؛ األباريق؛ أكواب الشرب ذات المقابض؛
قناني البيرة؛ األكواب والقناني واألكواب التي تباع مع أغطية التي تعد ضعف حجم
الكأس؛ أغطية للكؤوس؛ أغطية عازلة للكؤوس؛ األكواب المعزولة والقناني واألكواب
التي تباع مع أغطية عازلة؛ أكواب الشرب لألطفال؛ ماصات للشرب لألطفال؛ كؤوس
للشرب لألطفال وأجزائها وتحديدا :أكواب لألطفال التي تباع كوحدة مزودة بقصبات
للشرب وأغطية؛ قناني الشرب للرياضيين؛ قناني الشرب للرياضيين المباعة فارغة؛
قصبات (ماصات) للشرب؛ األ وعية الحافظة للحرارة؛ أكواب الشرب التي تباع مع
أغطيتها؛ أغطية ألواني الشرب؛ أغطية ألواني الشرب ذات المقبض؛ أغطية مزودة
بماصة ألواني الشرب؛ كؤوس النبيذ؛ الكؤوس المخصرة؛ مقابض وتحديداً تلك
المخصصة ألواني الشرب؛ حامالت مصنوعة من الستانليس ستيل للمشروبات؛ حامالت
مصنوعة من الستانليس ستيل للقناني؛ حامالت عازلة لألطعمة والمشروبات؛ حامالت
عازلة للقناني والعلب؛ قطع عازلة لحمل أكواب المشروبات؛ كمادات باردة للحفاظ على
برودة األطعمة والمشروبات؛ بدائل الثلج المعبأة القابلة للتجميد وتحديدا :الكمادات
الباردة التي تحافظ عل ى برودة األطعمة والمشروبات؛ الكمادات الساخنة التي تحافظ على
األطعمة والمشروبات ساخنة؛ المبردات المحمولة غير الكهربائية ذات العجالت؛
المبردات المحمولة غير الكهربائية المزودة بمكان غير معزول للتخزين؛ موزعات الماء؛
موزعات الماء المعزولة؛ موزعات المشروبات المح مولة؛ مبردات الماء غير الكهربائية
المحمولة؛ صناديق التبريد؛ صحون الطعام والشراب للحيوانات األليفة؛ صناديق الطعام
المقسمة؛ فتاحات القناني؛ فتحات منفذ المياه؛ سدادات منفذ المياه؛ فوهات السكب
لالستخدام المنزلي؛ الدالء؛ دالء الثلج؛ الدالء البالستيكية؛ الدالء ا لصناعية؛ دالء
االستخدام؛ دالء التخزين؛ دالء الصيد؛ الدالء المزودة بجيوب؛ الدالء المزودة بجيوب
لتخزين األدوات؛ صواني داخلية للدالء؛ أغطية مجهزة للدالء؛ أشرطة مخصصة للدالء؛
مهويات للدالء؛ األغطية؛ أغطية المرافق؛ مقابض للدالء؛ إكسسوارات للدالء؛ أغطية
للدالء؛ أغطية الدالء المانعة للتسرب؛ دالء الصيد؛ دالء التخزين؛ أواني الطبخ وتحديدا:
الشوايات؛ أداوت الشواء وتحديدا ً :الشوك والمالقط وأدوات التقليب؛ بطانات مثبتة داخل
دالء الثلج؛ مساند السكاكين؛ قطع جلدية توضع تحت األكواب؛ صواني الوجبات؛ صواني
التقديم؛ الصواني لالس تخدامات المنزلية؛ الصواني المنزلية؛ اواني المطبخ وتحديدا:
القدور والصحون وفناجين الشرب وصحون الفناجين والمالعق والشوك والسكاكين
وأواني التقديم والصحون المجوفة وصحون وصواني التقديم؛ مساند السكاكين؛ قطع
جلدية توضع تحت األكواب؛ صحون وصواني التذويب؛ صحون وصواني إلزالة الثلج؛
ألواح التقطيع؛ حامالت أللواح التقطيع؛ أجهزة غير كهربائية إلذابة الطعام؛ ألواح
التقطيع؛ المفارم

28/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173194
Class
21

Trademark

Goods/Services
non-electric coolers; portable non-electric coolers; portable non;electric coolers bags; insulated bags; thermal insulated bags
insulated bags for food or beverage for domestic use; cooler
;backpacks; lunch boxes; insulated lunch boxes; lunch bags
insulated lunch bags; household or kitchen utensils and
containers; insulated food and drink containers; household
containers for food and beverages; portable plastic containers for
storing household and kitchen goods; vacuum container for hot or
;cold food and drink; beverageware; cups; drinking glasses
tumblers; jugs; mugs; beer growlers; cups, bottles, and mugs sold
with lids that double as a cup; lids that double as a cup; insulated
lids that double as a cup; insulated cups, bottles, and mugs sold
with insulated lids that double as a cup; drinking cups for babies
and children; drinking straws for babies and children; drinking
cups for babies and children and parts therefor, namely, cups for
babies and children sold as a unit with valves and lids; drinking
;bottles for sports; sport bottles sold empty; drinking straws
temperature retaining vessels; drinking cups sold with lids
therefor; drinkware lids; drinkware lid with handle; drinkware straw
lids; wine glasses; stackable glasses; handles specially adapted for
beverageware; stainless steel drink holders; stainless steel can and
bottle holders; insulated carriers for food and beverages; insulated
carriers for bottles and cans; insulating sleeve holder for beverage
cups; cold packs used to keep food and drink cold; refreezable ice
substitutes in packaged form, namely, cold packs used to keep
;food or drink cold; hot packs for warming food and beverages
raised non-electric portable cooler with wheels; non-electric
portable cooler with integrated non-insulated storage; water
dispensers; insulated water dispensers; portable beverage
dispenser; portable non-electric water coolers; jockey boxes; pet
feeding and drinking bowls; bento boxes; bottle openers; drain
plug; drain stop; pouring spouts for household use; buckets; ice
buckets; plastic buckets; industrial buckets; utility buckets; ranger
;buckets; fishing buckets; bucket organizer; tool bucket organizer
interior trays for buckets; fitted covers for buckets; wraps for
;buckets; aerators for buckets; lids; utility lids; bucket handles
bucket accessories; bucket lids; leak-proof bucket lids; fishing
buckets; ranger buckets; cooking utensils, namely, grills; utensils
for barbecues, namely forks, tongs, turners; fitted liners for ice
;buckets; knife rests; leather coasters; meal trays; serving trays
;trays for domestic purposes; trays for household purposes
kitchenware, namely, pots, dishes, drinking cups, saucers, spoons,
;forks, knives, serving utensils, bowls, serving bowls and trays
knife rests; leather coasters; thawing plates and trays; defrosting
plates and trays; cutting boards; holder for cutting boards; nonelectric food defrosters; carving boards; knife boards
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تاريخ ايداع الطلب :

11/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة طريق الذهب العالمي للتسويق

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:

Global Gold Road For
Marketing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -dahiet al rasheed al weefaq str,
P.O.Box: 4188, 11196

عمان -ضاحية الرشيد -شارع الوفاق  ، 00-ص.ب,5811:
88817
  88817عمان -ضاحية الرشيد -شارع الوفاق 00-801801

11/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
علب الصابون -فراشي الشعر  -امشاط الشعر  -مساند فراشي الحالقة  -علب تجميل مجهزة -
تحف فنية من الخزف الصيني او الفخار او الزجاج،فراشي اسنان كهربائية

21

Applicant for
-11196 Amman -dahiet al rasheed al
Correspondence
weefaq str
Trademark
173158
Class
21

Goods/Services
soap Boxes- Hair Brushes-Hair Combs-Shaving RestsEquipped-BeautyBoxes - Porcelain- PorcelainPottery,Glass,Electric toothbrushes
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تاريخ ايداع الطلب :

26/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ستافورد-ميلر)ايرالند ( ليمتد

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

ايرلندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

)Stafford-miller (Ireland
Limited
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Clocherane, Youghal Road, Dungarvan,
Co. Waterford, Ireland

كلوكيرين ،يو غال رود ،دونغارفان ،كو .ووترفورد ،ايرلندا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801315

26/07/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فراشي األسنان وأعواد تنظيف األسنان وخيوط تنظيف األسنان والفراشي واألسفنج.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIE :
رقم االدعاء353555711 :
تاريخ االدعاء3535/50/50 :

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173280
Class
21

Trademark

Goods/Services
Toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and sponges
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 202000693
Claim Date: 05/05/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

21/06/2020

اسم طالب التسجيل:

ستافورد-ميلر)ايرالند (ليمتد

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

ايرلندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

)Stafford-miller (Ireland
Limited
lpc oapN ty
: IRELAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Clocherane, Youghal Road, Dungarvan,
Co. Waterford, Ireland

كلوكيرين ،يوغال رود ،دونغارفان ،كو .ووترفورد ،ايرلندا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801307

21/06/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
فراشي األسنان وأعواد تنظيف األسنان وخيوط تنظيف األسنان والفراشي واألسفنج.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءIE :
رقم االدعاء358153358 :
تاريخ االدعاء3581/83/81 :

Applicant for
Correspondence

21

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173276
Class
21

Trademark

Goods/Services
Toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and sponges.
Priority claim: Claim Country: IE
Claim No.: 201902241
Claim Date: 19/12/2019
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تاريخ ايداع الطلب :

14/09/2020

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

كوموتومو كوربوريشن
جمهورية كوريا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

(إس تي إكس  -في تاور ،غاسان  -دونغ) 831 ،181 #
غاسان ديجيتال  - 8رو ،جومشيون  -غو ،سيول 51050
جمهوية كوريا /جمهوية كوريا
بيانات للملكية الفكريةص.ب  88818 - 185015بناية رقم
 ، 1حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
801305

الصنف

21

من اجل البضائع/الخدمات التالية
عصارات فواكه غير كهربائية لألغراض المنزلية؛ خفاقات غير كهربائية لألغراض المنزلية؛
خالطات غير كهربائية لألغراض المنزلية؛ اسفنج لالستحمام؛ أوعية لألطباق الجانبية؛
أكواب من الفوالذ المقاوم للصدأ؛ زجاجات للطعام؛ مرحاض متنقل لألطفال؛ أكواب زجاجية؛
أكواب تدريب للرضع واألطفال؛ مرحاض متنقل؛ احواض استحمام االطفال؛ فراشي أسنان
لألطفال؛ أحواض استحمام لألطفال [قابلة للحمل]؛ أوعية مطبخ؛ أكواب؛ زجاجات بالستيكية؛
أكواب بالستيكية؛ زجاجات لمستحضرات التجميل؛ صناديق أدوات المائدة .فراشي لزجاجات
الرضاعة

14/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Comotomo Corporation
lpc oapN ty
: REPUBLIC OF KOREA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address (STX-V TOWER, Gasan-dong)#313, 128,
Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul
08507 Republic of Korea/ Republic of
Korea
Applicant for
Baianat Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
Trademark
173254
Class
21

Goods/Services
fruit presses, non-electric, for household purposes; whisks,
non-electric, for household purposes; non-electric mixers for
;household purposes; bath sponges; containers for side dishes
;stainless steel cups; bottles for foods; potties for children
;glass cups; training cups for babies and children; potties
;baby bathtubs; toothbrushes for babies; baby baths, portable
;kitchen containers; cups; plastic bottles; plastic cups
bottles for cosmetics; mess-tins; feeding bottle brushes.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

هنتر دوجالس اندستريز سويتزرالند جي ام بي اتش

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ادليجينسويليرستراسيه  7557 ،10لوزيرن ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
24
الصنف
801507

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منسوجات وسلع نسيجية كستائر وستائر ِكلَل و منسوجات في شكل أغطية نوافذ ،ستائر
مطوية وستائر ذات بكرات (دواره /تلف على بعضها) وستائر ذات ألواح مصنوعة من مواد
نسيجية و/أو ألياف زجاجية و/أو بالستيك ،ظالل (مظالت) الشمس وحاجبات الشمس
المصنوعة من مواد نسيجية ،ستائر و شبكات وقاية من البعوض و معلقات جدارية نسيجية،
ألياف زجاجية وألياف بالستيكية لالستخدام النسيجي ،مادة نسيجية (محبوكة أو غير
محبوكة) للستائر األفقية و الستائر العمودية و الستائر ذات ألواح (ستائر لوحية) والستائر
ذات بكرات(دواره /تلف على بعضها) ومظالت ثابتة/تندات و ستائر وستائر ِكلَل وستائر
وستائر ذات ألواح (ستائر لوحية) وستائر ذات بكرات (دواره /تلف على بعضها) و معلقات
جدارية ،أغطية السرير و أغطية الوسائد ،منسوجات للمنزل و مفروشات منزلية و أجزاء و
ملحقا ت (إكسسوارات) و تركيبات ومعلقات للمنتجات السابق ذكرها ،حلقات الستائر وحامالت
الستائر المصنوعة من مادة نسيجية.

27/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Hunter Douglas Industries
Switzerland GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Adligenswilerstrasse 37, 6006 Luzern,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173056
Class
24

Trademark

Goods/Services
Textiles and textile goods as curtains and drapes, textiles as
window coverings; pleated curtains, roller curtains and panel
curtains made of textile materials and / or glass fibers and / or
;plastic; sun shades and sun screens made of textile materials
curtains, mosquito nets, textile wall hangings; fiberglass and
plastic fabrics for textile use; textile material (woven or nonwoven) for horizontal blinds, vertical blinds, slatted blinds, roller
blinds, awnings, curtains and drapery, pleated curtains and
;blinds, roller curtains, wall hangings; bed covers, pillow covers
home textiles, household linen, parts, accessories, fittings and
hangers for the aforesaid products; curtain loops and curtain
holders made of textile material.
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تاريخ ايداع الطلب :

11/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة طريق الذهب العالمي للتسويق

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:

عمان -ضاحية الرشيد -شارع الوفاق  ، 00-ص.ب,5811:
88817
  88817عمان -ضاحية الرشيد -شارع الوفاق 00-801875

11/11/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس  -لفحات عنق عريضة  -ارواب استحمام  -شباشب
استحمام  -احزمة  -قبعات مستديرة  -وشاحات  -شياالت للمالبس  -مالبس جلدية  -بنطلونات
قصيرة  -سراويل داخلية  -جوارب  -قفازات  -ربطات عنق  -قمصان

Global Gold Road For
Marketing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -dahiet al rasheed al weefaq str,
P.O.Box: 4188, 11196
Applicant for
Amman -dahiet al rasheed al weefaq str,
Correspondence
P.O.Box: 4188, 11196
Trademark
173160
Class
25
25

Goods/Services
 clotethes, footwear and headgear - wide neckline - bathrobesclothing slippers - belts - round hats - scarves - corsets for
 leather clothing - short pants - panties - socks - tues - tiesshirts.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

االزياء التقليديه لصناعة االلبسه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Classic Fashion Apparel
Industry Ltd. Co.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Al Hassan Industrial Estate P.O Box 54,
Ramtha, Irbid Jordan, P.O.Box: 840553,
11184

المناطق الصناعية المؤهلة  -مدينة الحسن  -اربد ،
ص.ب88815 ,155001:
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801371

06/08/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الثياب  ،تحديدا ، :الثياب العلوية والسفلية كمالبس؛ أغطية الرأس ؛ البسة القدم؛ مالبس
الرقبة؛ األحزمة؛ المالبس الداخلية؛ مالبس داخلية لشد وتشكيل الجسم؛ السترات؛ الكنزات
الرياضية الفضفاضة ؛ الكنزات؛ السترات بدون أكمام ؛ المعاطف ؛ السترات شبه الرسمية؛
البدالت؛ السراويل؛ ألبسة الجينز؛ السراويل القصيرة ؛ القمصان؛ الفساتين ؛ التنانير ؛
اللفحات؛ الشاالت ؛ الجوارب ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ حماالت السراويل؛ القبعات ؛
القفازات؛ أرواب االستحمام؛ أغطية الوجه للنوم؛ عصبات المعاصم؛ عصبات الرأس؛
عصابات للرأس؛ المناديل الكبيرة المزركشة؛ الطواقي؛ واقيات الشمس للعيون
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الداكن واألزرق والفيروزي واألخضر
واألخضر المزرق وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

25

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173269
Class
25

Trademark

Goods/Services
;Apparel, namely, tops and bottoms as clothing; headwear
;footwear; neckwear; belts; underwear; foundation garments
;jackets; sweatshirts; sweaters; vests; coats; blazers; suits
;pants; jeans; shorts; shirts; dresses; skirts; scarves; shawls
;socks; stockings; suspenders; hats; gloves; bathrobes
;sleeping masks; wristbands; sweatbands; headbands
bandanas; caps; visors.
The registration of this trademark should be in dark blue, blue,
turquoise, green and aqua green colors according to the print
filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ناصر علي ابراهيم القيسي

جنسية الطا لب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الصويفية  33-شارع صالح السحيمات -مجمع بارك بالزا
الطابق األرضي  ،ص.ب88815 ,158801:
اليوسفي للترجمة والملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان -شارع الملك حسين
25
الصنف
801388

من اجل البضائع/الخدمات التالية
وشاحات (ربطات عنق) ,الجزمات ,المالبس الداخلية ,مالبس األطفال حديثي الوالدة,
المالبس ,األحذية ذات الرباطات ,الشاالت  ,ألبسة القدم ,المالبس الجاهزة ,القبعات أغطية
للرأس  ,األحذية ذات الرقبة القصيرة

20/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Naser Ali Ibrahim Al Qaisi
Corp.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Sweifieh-22 Salah Al-Sheimat
St.-Park Plaza Center Ground Floor,
P.O.Box: 841153, 11184
Applicant for
Al-Yousufi Translation & IP P.O.Box
Correspondence
841153 -11184 Amman-King Hussein St.
Trademark
173211
Class
25

Goods/Services
boas necklets , boots*, underwear, layettes clothing , clothing*,
lace boots, shawls, footwear*, ready-made clothing, caps
headwear , half-boots
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ناصر علي ابراهيم القيسي

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الصويفية  33-شارع صالح السحيمات -مجمع بارك بالزا
الطابق األرضي  ،ص.ب88815 ,158801:
اليوسفي للترجمة والملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان -شارع الملك حسين
25
الصنف
801385

من اجل البضائع/الخدمات التالية
قمصان للرياضة ,الكنزات ,األحذية ذات الرباطات ,ألبسة القدم ,القبعات أغطية للرأس ,
الجزمات ,األحذية ذات الرقبة ال قصيرة ,المالبس الداخلية ,الشاالت  ,المالبس ,الحجابات
(مالبس)

20/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Naser Ali Ibrahim Al Qaisi
Corp.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Sweifieh-22 Salah Al-Sheimat
St.-Park Plaza Center Ground Floor,
P.O.Box: 841153, 11184
Applicant for
Al-Yousufi Translation & IP P.O.Box
Correspondence
841153 -11184 Amman-King Hussein St.
Trademark
173214
Class
25

Goods/Services
sports jerseys, sweaters, lace boots, footwear*, caps headwear
, boots*, half-boots, underwear, shawls, clothing*, veils clothing
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ناصر علي ابراهيم القيسي

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الصويفية  33-شارع صالح السحيم ات -مجمع بارك بالزا
الطابق األرضي  ،ص.ب88815 ,158801:
اليوسفي للترجمة والملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان -شارع الملك حسين
25
الصنف
801381

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األحذية ذات الرباطات ,المالبس الداخلية ,أحذية لكرة القدم ,الشاالت  ,األحذية ,المالبس,
الشاالت  ,ألبسة القدم ,وشاحات (ربطات عنق) ,القبعات أغطية للرأس  ,األحذية ذات الرقبة
القصيرة ,الجزمات

20/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Naser Ali Ibrahim Al Qaisi
Corp.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Sweifieh-22 Salah Al-Sheimat
St.-Park Plaza Center Ground Floor,
P.O.Box: 841153, 11184
Applicant for
Al-Yousufi Translation & IP P.O.Box
Correspondence
841153 -11184 Amman-King Hussein St.
Trademark
173213
Class
25

Goods/Services
lace boots, underwear, football shoes, shawls, shoes*,
clothing*, shawls, footwear*, boas necklets , caps headwear ,
*half-boots, boots
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ناصر علي ابراهيم القيسي

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الصويفية  33-شارع صالح السحيمات -مجمع بارك بالزا
الطابق األرضي  ،ص.ب88815 ,158801:
اليوسفي للترجمة والملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان -شارع الملك حسين
25
الصنف
801383

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األحذية ذات الرقبة القصيرة ,القبعات أغطية للرأس  ,ألبسة القدم ,وشاحات (ربطات عنق),
الجزمات ,المال بس الداخلية ,المالبس ,المالبس الجاهزة ,الشاالت  ,األحذية ذات الرباطات,
القمصان ,الكنزات ,األحذية

20/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Naser Ali Ibrahim Al Qaisi
Corp.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Sweifieh-22 Salah Al-Sheimat
St.-Park Plaza Center Ground Floor,
P.O.Box: 841153, 11184
Applicant for
Al-Yousufi Translation & IP P.O.Box
Correspondence
841153 -11184 Amman-King Hussein St.
Trademark
173212
Class
25

Goods/Services
half-boots, caps headwear , footwear*, boas necklets , boots*,
underwear, clothing*, ready-made clothing, shawls, lace boots,
*shirts, sweaters, shoes
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ناصر علي ابراهيم القيسي

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الصويفية  33-شارع صالح السحيمات -مجمع بارك بالزا
الطابق األرضي  ،ص.ب88815 ,158801:
اليوسفي للترجمة والملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان -شارع الملك حسين
25
الصنف
801380

من اجل البضائع/الخدمات التالية
ألبسة القدم ,القبعات أغطية للرأس  ,الجزمات ,األحذية ذات الرقبة القصيرة ,وشاحات
(ربطات عنق) ,المالبس الداخلية ,الشاالت  ,المالبس ,المالبس الجاهزة ,أحذية لكرة القدم,
أحذية الرياضة ,الفساتين

20/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Naser Ali Ibrahim Al Qaisi
Corp.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Sweifieh-22 Salah Al-Sheimat
St.-Park Plaza Center Ground Floor,
P.O.Box: 841153, 11184
Applicant for
Al-Yousufi Translation & IP P.O.Box
Correspondence
841153 -11184 Amman-King Hussein St.
Trademark
173215
Class
25

Goods/Services
footwear*, caps headwear , boots*, half-boots, boas necklets ,
underwear, shawls, clothing*, ready-made clothing, football
shoes, boots for sports*, dresses
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تاريخ ايداع الطلب :

20/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ناصر علي ابراهيم القيسي

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان -الصويفية  33-شارع صالح السحيمات -مجمع بارك بالزا
الطابق األرضي  ،ص.ب88815 ,158801:
اليوسفي للترجمة والملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان -شارع الملك حسين
25
الصنف
801385

من اجل البضائع/الخدمات التالية
األحذية ذات الرقبة ا لقصيرة ,ألبسة القدم ,القبعات أغطية للرأس  ,الشاالت  ,الجزمات,
األحذية ذات الرباطات ,القمصان ,المالبس الداخلية ,وشاحات (ربطات عنق) ,أغطية للرأس,
المالبس الجاهزة ,األحذية ,أحذية الرياضة

20/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Naser Ali Ibrahim Al Qaisi
Corp.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman-Al-Sweifieh-22 Salah Al-Sheimat
St.-Park Plaza Center Ground Floor,
P.O.Box: 841153, 11184
Applicant for
Al-Yousufi Translation & IP P.O.Box
Correspondence
841153 -11184 Amman-King Hussein St.
Trademark
173210
Class
25

Goods/Services
half-boots, footwear*, caps headwear , shawls, boots*, lace
boots, shirts, underwear, boas necklets , headgear for wear,
*ready-made clothing, shoes*, boots for sports
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/11/2020

اسم طالب التسجيل:

رحيق الزهر لتجارة التجزئة

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

االردن
ذ.م.م
عمان/مكه مول (العاديات مول)  ،ص.ب88810 ,108808:

عنوان التبليغ

ص.ب  88818 - 535عمان/جبل الحسين/عمارة انشاصي

رقم العالمة التجارية

801811

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس ,األحذية

16/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

25

rahiq al zahar for retail
trade
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/mecca mall, P.O.Box: 851171,
11185
Applicant for
P.O.Box 420 -11191 amman/jabal al
Correspondence
husien
Trademark
173198
Class
25

Goods/Services
*clothing*, shoes
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Date of

13/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ALMAHA GENERAL
TRADE
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman wasfi altal street building 141
ABUKHALAF, P.O.Box: 387, 11821
Applicant for
P.O.Box 387 -11821 Amman wasfi altal
Correspondence
street building 141 ABUKHALAF
Trademark
173067
Class
25

Goods/Services
clothing*, ready-made clothing, shoes*

13/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المها للتجاره العامه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,110:ب. ص،  أبوخلف858شارع وصفي التل/عمان
88138
 أبوخلف858شارع وصفي التل/ عمان88138 - 110 ب.ص
25

الصنف

801570

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 األحذية, المالبس الجاهزة,المالبس
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

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

االمتياز للتجاره
االردن
ذ.م.م
عمان شارع مكه  ،ص.ب88138 ,110:

عنوان التبليغ

ص.ب  88138 - 110عمان شارع مكه

رقم العالمة التجارية

801181

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المالبس

اعالن الجريدة الرسمية

16/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
ALIMTEYAZ
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN MACCA STREET, P.O.Box: 387,
11821

الصنف

25

Applicant for
P.O.Box 387 -11821 AMMAN MACCA
Correspondence
STREET
Trademark
173319
Class
25

Goods/Services
*clothing
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تاريخ ايداع الطلب :

24/01/2021

اسم طالب التسجيل:

خالد محمد محمود صالح

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:

KHALED MOHMMAD
MAHMOUD SALAH
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address JABAL AL HUSSEIN, AL MANSEER
COMPLEX , SECOND FLOOR, AMMAN,
P.O.Box: 831153, 11121

جبل الحسين ،مجمع المناصير  ،الطابق الثاني  ،عمان ،
ص.ب88838 ,118801:
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 01
الطابق االرضي
801501

24/01/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسة الجاهزة  ،المالبس الرجالية والنسائية  ،االحذية  ،االبواط  ،البسة االطفال

Applicant for
Correspondence

25

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173059
Class
25

Trademark

Goods/Services
Ready garments, men and women wears , shoes , boots , kids
wear
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تاريخ ايداع الطلب :

24/01/2021

اسم طالب التسجيل:

خالد محمد محمود صالح

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:

KHALED MOHMMAD
MAHMOUD SALAH
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address JABAL AL HUSSEIN, AL MANSEER
COMPLEX , SECOND FLOOR, AMMAN,
P.O.Box: 831153, 11121

جبل الحسين ،مجمع المناصير  ،الطابق الثاني  ،عمان ،
ص.ب88838 ,118801:
الخيار ا لصحيح للملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 01
الطابق االرضي
801575

24/01/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االلبسة الجاهزة  ،المالبس الرجالية والنسائية  ،االحذية  ،االبواط  ،البسة االطفال

Applicant for
Correspondence

25

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173060
Class
25

Trademark

Goods/Services
Ready garments, men and women wears , shoes , boots , kids
wear

156

Date of

27/04/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant: Oman Dates
Production and Packaging
Co. (S.A.O.C)

lpc oapN ty
: OMAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Nahda Tower #2, 8th Floor, Office No. 6,
Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

Goods/Services
dates filled with chocolate, ,Dates coated with chocolate ,Dates
The registration of this mark does not give its owners the
exclusive right to use the word ( tumoor )separately from the
mark

: تاريخ ايداع الطلب

.(م.ع.م.الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور) ش

:اسم طالب التسجيل

سلطنه عمان
شركة اجنبية

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

 سلطنة،  مسقط،  غال، 7  – مكتب1  الطابق، 3#برج النهضة
. عُـــــمان
 بناية رقم88818 - 185015 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
173250
Class
29

27/04/2020

29

الصنف

801305

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.  التمور المغطاه بالشوكوالتة و التمور المحشية بالشوكوالتة،تمور
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق بااستعمال الكلمة )تمور (بمعزل عن
العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

03/05/2020

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

كيلوج كومباني
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Kellogg Company
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address One Kellogg Square, Battle Creek,
Michigan, USA

ون كالوغ سكوير ،باتل كريك  ,ميشيغن ،الواليات المتحدة
االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801850

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المساحيق التي أساسها منتجات األلبان ل تحضير المشروبات الغذائية والمخفوقات التي
أساسها منتجات األلبان؛ المشروبات التي أساسها الحليب التي تحتوي على مركزات الحليب
والزيت النباتي والمغذيات المضافة؛ مشروبات الطاقة التي أساسها الحليب؛ المشروبات
المخفوقة ،تحديدا :المشروبات المخفوقة التي أساسها األلبان والمشروبات المخفوقة التي
أساسها الصويا والمشروبات المخفوقة التي أساسها البندق والمشروبات المخفوقة التي
أساسها جوز الهند والمشروبات المخفوقة التي أساسها األرز؛ المشروبات الغذائية التي
أساسها فول الصويا المستخدمة كبديل الحليب؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الفاكهة وألواح
الوجبات الخفيفة؛ أطعمة الفواكه الخفيفة على شكل حلوى وألواح الوجبات الخفيفة؛ الوجبات
الخفيفة التي أساسها البقوليات وألواح الوجبات الخفيفة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها القنب
وألواح الوجبات الخفيفة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها البذور وألواح الوجبات الخفيفة؛
الوجبات الخفيفة التي أساسها المكسرات وألواح الوجبات الخفيفة؛ الوجبات الخفيفة التي
أساسها الخضراوات وألواح الوجبات الخفيفة ومقرمشات الخضراوات ورقائق البطاطس
والفواكه والخضار المجففة والمطبوخة؛ الخالئط التي تتكون بشكل أساسي من الخضراوات
والمكسرا ت والبذور والفواكه؛ المقبالت المجمدة التي تتكون أساسا من اللحوم أو األسماك أو
لحم الدواجن أو الخضار

03/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173147
Class
29

Trademark

Goods/Services
Dairy-based powders for making dairy-based food beverages
and shakes; Milk-based beverages containing milk
concentrates, vegetable oil and added nutrients; Milk-based
energy drinks; shakes, namely, dairy-based shakes, soy-based
shakes, nut-based shakes, coconut-based shakes, rice-based
;shakes; Soy-based food beverage used as a milk substitute
fruit-based snack food and snack bars; Candied fruit snacks
;and snack bars; legume-based snack foods and snack bars
hemp-based snack foods and snack bars; seed-based snack
;foods and snack bars; nut-based snack foods and snack bars
vegetable based snack foods and snack bars, vegetable crisps,
potato chips, dried and cooked fruits and vegetables; trail mix
consisting primarily of vegetables, nuts, seeds and fruit; frozen
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables
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تاريخ ايداع الطلب :

29/06/2020

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

اوساكي سويسان كو ،.ليمتد.
يابان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 ،11- 1كوساتسوكو - 8تشوم ،نيشي -كو ،هيروشيما -شي،
هيروشيما  ،5113- 011اليابان
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
801311

من اجل البضائع/الخدمات التالية
منتجات معجون السمك وبالتحديد معجون السمك المسلوق والمخبوز

29/06/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
OSAKI SUISAN Co., Ltd.
lpc oapN ty
: JAPAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 9-39, Kusatsuko 1-chome, Nishi-ku,
Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0832, Japan
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street,Amman , Jordan
173239
Class
29

Trademark

Goods/Services
Fish-paste products, namely, boiled and baked fish paste
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تاريخ ايداع الطلب :

07/07/2020

اسم طالب التسجيل:

ترانسميد ليبانيز هولدينغ ش.م.ل

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

لبنان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

بناية ترانسميد 330 ،شارع فوش ,ص.ب ،3575 ،88 - 181
بيروت لبنان
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801371

07/07/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الجبنة والزبدة والحليب ومنتجات الحليب؛ اللحوم والدواجن ولحوم الطرائد ومستخلصات
اللحوم واألسماك والفواكه المحفوظة والمج ّمدة والمجففة والمطبوخة؛ الخضراوات
المحفوظة والمج ّمدة والمجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية وال َمربى والفواكه المطبوخة
بالسكر؛ البيض؛ الزيوت الصالحه ألاكل ،الزبدة والدهون.

Transmed Lebanese
)Holding (SAL
lpc oapN ty
: LEBANON
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Transmed Bldg, 225 Foch Street P.O.Box:
11-913, 2060, Beirut Lebanon
Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173263
Class
29

Trademark

Goods/Services
Cheese, Butter, milk and milk products; Meat, Poultry and game,
;Meat extracts, fish, preserved, frozen, dried and cooked fruits
preserved, frozen, dried and cooked vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; edible oils , butter and fats.
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تاريخ ايداع الطلب :

09/08/2020

اسم طالب التسجيل:

بنجي لوديرز كروكالن بي.في.

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

هولندا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

هوجويج  8038 ،8ايه زي ورميرفيير ،هولندا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
29
الصنف
801835

من اجل البضائع/الخدمات التالية
زيوت ودهون صالحة لألكل ،زيوت ودهون نباتية صالحة لألكل تستخدم كمكونات في
المنتجات الغذائية التي أساسها نباتي.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءBX :
رقم االدعاء8583801 :
تاريخ االدعاء3535/53/35 :

09/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Bunge Loders Croklaan
B.V.
lpc oapN ty
: NETHERLANDS
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer, The
Netherlands
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173120
Class
29

Trademark

Goods/Services
Edible oils and fats; edible vegetable oils and fats for use as
ingredients in plant based food products.
Priority claim: Claim Country: BX
Claim No.: 1412173
Claim Date: 24/02/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

10/08/2020

اسم طالب التسجيل:

هيبي اوبيسي فودز كو ،إل تي دي

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

الصين
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

إيست أوف بوليوجو فيالج،ماتو تاون،كسيوكسيكان
كونتري،هاندان سيتي،هيبي بروفينس،الصين
ابو غزالة للملكية الفكرية  -ص.ب  138855عمان 88813
االردن
29
الصنف
801311

من اجل البضائع/الخدمات التالية
لحوم  ،هالم لحم ،دهون صالحة لألكل ،لحم محفوظ ،لحم خنزير مملح ،فخذ خنزير ،نخاع
عظم الحيوانات للطعام ،زيت عظام معد لألكل ،لحم معلب ،لحوم دواجن غير حية.

10/08/2020
Hebei Aobeisi Foods Co.,
Ltd

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address East of Boliugu Village,Matou
Town,Qiuxian County,Handan City, Hebei
Province,CHINA.
Applicant for
 Abu- Ghazaleh Intellectual PropertyCorrespondence
P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan
Trademark
173238
Class
29

Goods/Services
;Meat; meat jellies; edible fats; meat, preserved; bacon; ham
animal marrow for food; bone oil, edible; meat, tinned; poultry,
not live.
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تاريخ ايداع الطلب :

19/08/2020

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

دي دي آي بي هولدر ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

aN tpac lppAea:
DD IP Holder LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts
02021 USA

صندوق بريد  ، 1858كانتون ،ماساشوسيتس 53538
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801303

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحشوات التي أساسها الفواكه للكعك المحلى المقلي والكعك المحلى والكعك والفطائر؛ الزيوت
والدهون القابلة لألكل؛ مستحضرات تغطية الكعك من الفواكه؛ مستحضرات التغطية بالجوز؛
سمن الطبخ؛ الخضراوات المطبوخة؛ الشوربات؛ السلطات؛ القشدة؛ المبيضات التي ليست من
منتجات األلبان؛ ا لوجبات الخفيفة التي أساسها الفاكهة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها
المكسرات؛ الحمص؛ كريما الجبن؛ لبن الزبادي

19/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173272
Class
29

Trademark

Goods/Services
;fruit-based fillings for doughnuts, cookies, cakes, and pies
;edible oils and fats; fruit topping; nut topping; shortenings
;cooked vegetables; soups; salads; cream; non-dairy creamer
;fruit-based snack foods; nut-based snack foods; hummus
cream cheese; yogurt
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تاريخ ايداع الطلب :

19/08/2020

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

دي دي آي بي هولدر ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
DD IP Holder LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts
02021 USA

صندوق بريد  ،1858كانتون ،ماساشوسيتس 53538
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801308

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحشوات التي أساسها الفواكه للكعك المحلى المقلي والكعك المحلى والكعك والفطائر؛ الزيوت
والدهون القابلة لألكل؛ مستحضرات تغطية الكعك من الفواكه؛ مستحضرات التغطية بالجوز؛
سمن الطبخ؛ الخضراوات المطبوخة؛ الشوربات؛ السلطات؛ القشدة؛ المبيضات التي ليست من
منتجات األلبان؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الفاكهة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها
المكسرات ؛ الحمص؛ كريما الجبن؛ لبن الزبادي
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البرتقالي والزهري وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

19/08/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

29

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173271
Class
29

Trademark

Goods/Services
;fruit-based fillings for doughnuts, cookies, cakes, and pies
;edible oils and fats; fruit topping; nut topping; shortenings
;cooked vegetables; soups; salads; cream; non-dairy creamer
;fruit-based snack foods; nut-based snack foods; hummus
cream cheese; yogurt
The registration of this trademark should be in orange and pink
colors according to the print filed with the application.
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Date of

01/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Laker foodstuff trading
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - bayder wadi al- seer, P.O.Box:
142201, 11191
Applicant for
P.O.Box 111621 -26 QWEISMEH INFRONT
Correspondence
IF JANOUB AMMAN COURT
Trademark
173232
Class
29

Goods/Services
Nuts
The registration of this mark does not give its owners the
absolute right to use Shaheen Al-Bayader if it is mentioned
separately from the mark.

01/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ليكر لتجاره المواد الغذائيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، 15  عماره/  شارع حسني صوبر/ بيادر وادي السير
88818 ,853358:ب.ص
 القويسمة مقابل محكمة جنوب عمان37 - 888738 ب.ص
29

الصنف

801313

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مكسرات
ان تسجيل هذة العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستخدام شاهين البيادر اذا ما وردت
. بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

04/11/2020

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

الكرامة لزراعة التمور
االردن
ذ.م.م
عمان/الشميساني  ،ص.ب88135 ,535:

عنوان التبليغ

ص.ب  88135 - 535عمان/الشميساني

رقم العالمة التجارية

801331

من اجل البضائع/الخدمات التالية
التمور

اعالن الجريدة الرسمية

04/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
al karama for grow dates
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al shmesani, P.O.Box: 420, 11820

الصنف

29

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 Amman/al shmesani
Correspondence
Trademark
173223
Class
29

Goods/Services
dates
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Date of

30/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
alraea for poultry trading
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Queen Rania st.67 building,
P.O.Box: 550, 11831
Applicant for
P.O.Box 550 -11831 amman- hussain
Correspondence
alkawaja st
Trademark
173065
Class
29

Goods/Services
poultry, not live
the registration of this trade mark does not give owner the
exclusive right to use brosted separately from the mark

29

30/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الرائعة لتجارة الدواجن
االردن
م.م.ذ
88118 ,005:ب. ص،  شارع الملكة رانيا- عمان

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

 حسين الخواجا-  عمان88118 - 005 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

801570

رقم العالمة التج ارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 غير الحي،الدواجن
إن تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استعمال بروستد بمعزل عن
العالمة
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Date of

30/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

30/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الرائعة لتجارة الدواجن
االردن
م.م.ذ
88118 ,005:ب.عمان ص

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

 حسين الخواجا-  عمان88118 - 005 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:
alraea for poultry trading
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman P.O.Box: 550, 11831

Applicant for
P.O.Box 550 -11831 amman- hussain
Correspondence
alkawaja st
Trademark
173077
Class
29

Goods/Services
poultry, not live
the registration of this trade mark does not give owner the
exclusive right to use brosted separately from the mark

29

الصنف

801500

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 غير الحي،الدواجن
إن تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استعمال بروستد بمعزل عن
العالمة
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Date of

06/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
UNIT ENERGY Ltd.
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address : Amman – Al-Swefieh, P.O.Box: 11185,
850809
Applicant for
P.O.Box 852650 -11185 Amman / Swaifiya
Correspondence
Trademark
173226
Class
29

Goods/Services
mushrooms, preserved, milk products, beans, preserved, corn
oil for food, meat, tinned canned (Am.) , tahini sesame seed
paste , sunflower oil for food, salted meats, meat extracts,
vegetable salads, yogurt, fish, tinned canned (Am.) , sausages,
tomato paste, sardines, not live, preparations for making soup,
seeds, prepared*, fish, preserved, meat, tinned canned (Am.) ,
fruit jellies, flavored nuts, bouillon, marmalade, palm oil for
food, tomato juice for cooking, freeze-dried meat, tomato pure,
vegetable soup preparations, freeze-dried vegetables,
compotes, peanuts, prepared, onions, preserved, lentils,
preserved, meat, preserved, potato flakes, cheese, margarine,
gelatine*, vegetables, tinned canned (Am.) , olives, preserved,
fruit salads, meat, fruits, tinned canned (Am.) , tuna, not live,
eggs*, poultry, not live, cream dairy products , olive oil for food,
peas, preserved, soups, oils for food, pickles, preparations for
making bouillon, vegetable juices for cooking, nuts, prepared,
coconut oil for food

29

06/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الوحده للطاقة
االردن
م.م.ذ
105151 ,88810:ب. ص،  الصويفية- عمان

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

105151 ,88810:ب. ص،  الصويفية- عمان

عنوان التبليغ

الصنف

801337

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، اللحوم, زيت الذرة للطعام,  المحفوظة، الفاصوليا, منتجات حليب,  المحفوظة،الفطر
, لحوم مملحة, زيت دوار الشمس للطعام,  طحينية عجينة بذور السمسم.المعلبة
 رب, سجق,)) . المعلبة، األسماك, لبن الزبادي, سلطات الخضروات,مستخلصات اللحوم
, المطهوة، البذور, مستحضرات تحضير الشوربات, غير الحي، سمك السردين,البندوره
 مرق, المكسرات المنكهة, هالم (جلي)الفواكه,)) . المعلبة، اللحوم,  المحفوظة،األسماك
, اللحم المجفف بالتجميد, عصير البندورة للطبخ, زيت النخيل للطعام, مربى فواكه,اللحوم
 الفواكه, الخضراوات المجففة بالتجميد, مستحضرات شوربة الخضروات,معجون الطماطم
، اللحوم,  المحفوظة، العدس,  البصل المحفوظ, المحضَر، الفول السوداني,المطبوخة بالسكر
. المعلبة، الخضروات, جيالتين (هالم)للطعام, السمن النباتي, الجبنة, رقائق بطاطا, المحفوظة
, غير الحي، التونة,)) . المعلبة، فواكه, اللحوم, سلطات الفواكه,  المحفوظة، الزيتون,))
، البازيالء, زيت زيتون للطعام,  القشدة منتجات ألبان, غير الحي، الدواجن,*البيض
 عصائر, مستحضرات تحضير المرق, المخلالت, زيوت الطعام, الشوربات, المحفوظة
 زيت جوز الهند للطعام, المحضَر، البندق,الخضروات للطبخ
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Date of

14/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

14/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

المجدل الزراعيه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88815 ,10535:ب. ص،عمان شارع صبحي العمري

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

 عمان88815 - 10535 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

al majdal agricultural
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman - subhi al omari st., P.O.Box:
35024, 11180
Applicant for
P.O.Box 35024 -11180 amman - subhi al
Correspondence
omari st.
Trademark
173201
Class
29

Goods/Services
olive oil for food

29

الصنف

801358

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
زيت زيتون للطعام
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تاريخ ايداع الطلب :

08/02/2021

اسم طالب التسجيل:

يونس مصطفى موسى صندوقة

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

االردن
مؤسسة فردية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

younis mustafa mousa
sondoqah
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 558- 88055

عمان  ،ص.ب558- 88055:

عنوان التبليغ

عمان  ،ص.ب558- 88055:

رقم العالمة التجارية

801505

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اللحوم ،المحفوظة

08/02/2021

Date of

الصنف

29

Applicant for
amman, P.O.Box: 558- 88055
Correspondence
Trademark
173070
Class
29

Goods/Services
meat, preserved
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

16/05/2019

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

شركة المصري وابراهيم
االردن
تضامن
عمان/مرج الحمام ، /عمان  ،ص.ب880088 ,010:

عنوان التبليغ

ص.ب  880088 - 010عمان/مرج الحمام/

رقم العالمة التجارية

801515

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات والمعجنات

الصنف

16/05/2019

Date of

eaaN tpac lppA:
Al Masri & Ibrahim Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Marj Al Hamam , amman,
P.O.Box: 595, 115511

30

Applicant for
P.O.Box 595 -115511 Amman/Marj Al
Correspondence
Hamam
Trademark
173080
Class
30

Goods/Services
sweets and pasrty
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

18/11/2019

اسم طالب التسجيل:

شركة الوسام لتجارة وتسويق المواد الغذائية ذ.م.م

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

عمان -الصويفية -شارع نائب عمران المعايطة بناية - 73ط8

 عمان -الصويفية -شارع نائب عمران المعايطة بناية - 73ط8
30
الصنف
801387

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعجنات  ,بسكويت ا بسكويت الحبوب  ,ألواح الحبوب  ,وجبات خفيفة من
الحبوب  ,كيك ,الحلوى [الحلويات]

18/11/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

Al-Wisam Foodstuff
Trading & Marketing Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -Swaefyeh -Na 'eb Al- Maayteh St
Bld 62 -Floor
Applicant for
- Amman -Swaefyeh -Na 'eb Al- Maayteh
Correspondence
St Bld 62 -Floor
Trademark
173216
Class
30

Goods/Services
pastries , biscuits , cereal biscuits , cereal bars , cereal-based
snacks, cakes , candies [sweets] .
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تاريخ ايداع الطلب :

13/02/2020

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

كارجريل ،انكوربوريتد
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Cargill, Incorporated
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 15407 McGinty Road West, Wayzata,
Minnesota 55391-5624, USA

 80550ماكجينتي رود ويست ،وايزاتا ،مينيسوتا
00118ـ ، 0735الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801188

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الكاكاو والشوكوالته
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األسود والذهبي وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

13/02/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173311
Class
30

Trademark

Goods/Services
cocoa and chocolate
The registration of this trademark should be in black and gold
colors according to the print filed with the application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

23/02/2020

اسم طالب التسجيل:

ابراهيم عمران محمد العليمات

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

االردن
مؤسسة فردية
الزرقاء -الزواهره  -دوتر خميس  ،ص.ب88881 ,0881:

عنوان التبليغ

ص.ب  88881 - 0881الزرقاء -الزواهره  -دوتر خميس

رقم العالمة التجارية

801507

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات

23/02/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

Ibrahem Imran
Mohammad Al Olimat
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address zarqa -khamis circle , P.O.Box: 7119,
11118

30

Applicant for
P.O.Box 7119 -11118 zarqa -khamis circle
Correspondence
Trademark
173076
Class
30

Goods/Services
sweets
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تاريخ ايداع الطلب :

27/02/2020

اسم طالب التسجيل:

انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

 855ديفورست افينيو ،ايست هانوفر ،نيو جيرسي ،50117
الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801853

27/02/2020

Date of

الصنف

Applicant for
Correspondence

30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الحلويات غير الطبية ،الشوكوال ،حلويات الش وكوال ،حلويات السكر ،حلويات مجمدة ،البوظة،
المثلجات ،الحلويات المثلجة  ،الحلويات ،الحلويات المبردة ،الكعك ،البسكويت ،كعك الجبن،
الفطائر المقلية المحاله ،كعكة الوفل ،الحلوى ،الحلويات ،العلكة؛ الكعك المحلى؛ كعكة
الشوكوال والمحشوة بالشوكوال؛ البسكويت الهش والرقيق؛ الشوكوال القابلة للدهن؛ اللبن
المجمد؛ الحلويات الباردة؛ منتجات المعجنات؛ المستحضرات المعدة من الحبوب؛ طعام الفطور
من الحبوب؛ البوشار؛ الشراب المثلج؛ العسل؛ حلوى البودينغ؛ منتجات الوجبات الخفيفة على
شكل بوشار ومقرمشات الذرة؛ منتجات الوجبات الخفيفة التي أساسها الذرةأو األرز أو
الشعير أو الجاودار أو المعجنات.
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الداكن واألزرق الفاتح واألبيض وذلك
بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173142
Class
30

Trademark

Goods/Services
Non -medicated Confectionery, chocolate, chocolate
confectionery, sugar confectionery, Frozen confectionery, Ice
cream, Ices, Frozen Desserts, Deserts, Chilled deserts, Cakes,
Biscuits, cheese cakes, donuts, waffles, candy, sweets, chewing
gum; cookies; brownies; wafers; chocolate spreads; frozen
yoghurt; chilled desserts; dough products; preparations made
;from cereals; breakfast cereal; popcorn; sherbets; honey
puddings; snack products in the form of popcorn and corn
crisps; snack products based on corn, rice, barley, rye or
pastry.
The registration of this trademark should be in Dark blue, light
blue and white colors according to the print filed with the
application.
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/04/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور( ش.م.ع.م)

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

سلطنه عمان
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

Applicant: Oman Dates
Production and Packaging
)Co. (S.A.O.C

برج النهضة ، 3#الطابق  – 1مكتب  ، 7غال  ،مسقط  ،سلطنة
عُـــــمان .
بيانات للملكية الفكرية ص.ب  88818 - 185015بناية رقم
 ، 1حي الصالحين  ،شارع محمد هليل عمان
801308

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
اطعمة خفيفة اساسها التمور  ،حلويات اساسها التمر  ،دبس التمر  ،وجبات خفيفة اساسها
التمر
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحا بها الحق المطلق بااستعمال الكلمة تمور اذا ماوردت
بمعزل عن العالمة

27/04/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: OMAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Nahda Tower #2, 8th Floor, Office No. 6,
Ghala, Muscat, Sultanate of Oman
Applicant for
Correspondence

30

Baianat Intellectual Property P.O.Box
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen
Destruct Amman - Jordan
173251
Class
30

Trademark

Goods/Services
.Dates-based snacks, date-based sweets, date molasses, and
date-based snacks
The registration of this mark does not give its owners the
separately from the markتمور exclusive right to use the word
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تاريخ ايداع الطلب :

27/05/2020

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

أوجست ستورك كيه جي
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
August Storck KG
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany

والدشتراسيه  81551 ، 30برلين  ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801817

27/05/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الح لويات؛ الشوكوالتة؛ منتجات الشوكوالتة؛ المعجنات؛ البوظة؛ مستحضرات لصنع المنتجات
المذكورة آنفا وتحديدا :مسحوق الكاكاو وخلطات الكعك وخلطات الكعك الصغير المحلى
وخلطات المعجنات وكريمة المعجنات والكراميل وكريمة البندق وخلطات تحضير البوظة
والمأكوالت القابلة للدهن التي أساساها الكراميل للمعجنات والشوكوالتة والمأكوالت القابلة
للدهن التي أساساها الشوكوالتة للمعجنات والشوكوالتة وخلطات القهوة والقهوة القابلة
للدهن للمعجنات والشوكوالتة ومستخلصات القهوة وحلوى النوجا و المرزبانية
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان األحمر والذهبي والبني الفاتح والبني الداكن
واألزرق واألخضر واألرجواني واأل بيض والبيج وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

30

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173196
Class
30

Trademark

Goods/Services
Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; icecream; preparations for making the aforementioned products,
namely, cocoa powder, cake mixes, cookie mixes, pastry mixes,
pastry cream, caramel, nut creme, mixes for making ice-cream,
caramel based spread for pastries and chocolates, chocolate
based spread for pastries and chocolates, coffee mixes, coffee
spread for pastries and chocolates, coffee extracts, nougat and
marzipan
The registration of this trademark should be in red, gold, light
brown, dark brown, blue, green, purple, white and beige colors
according to the print filed with the application.

178

تاريخ ايداع الطلب :

09/07/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الوحدة ،المنطقة الصناعية رقم  8ص.ب ،5880
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
801358

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز (معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة)
سريعة التحض ير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز) ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين
الجاهز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام
(اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسها الحبو ب والصلصات (صلصات مرق
اللحم) وشاي األعشاب والعسل والفشار.

09/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

International Foodstuffs
Co. LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1
P.O.BOX 4115 Sharjah United Arab
Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173241
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/08/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الوحدة ،المنطقة الصناعية رقم  8ص.ب ،5880
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
801505

16/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

International Foodstuffs
Co. LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1
P.O.BOX 4115 Sharjah United Arab
Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173054
Class
30

Trademark

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة (الباستا) والمع كرونة والنودلز (معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة)
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز) ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين
الجاهز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون ال مجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات ،المنكهات العشبية لصنع
المشروبات والمستحضرات العشبية لصنع المشروبات ،بدائل وجبات سائلة للشرب اساسها
الحبوب والصلصات (صلصات مرق اللحم) وشاي األعشاب والعسل والفشار.

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices, Herbal flavorings for making
;beverages and Herbal preparations for making beverages
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (  )Hotإذا وردت
بمعزل عن العالمة.

The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Hot) if used separately from the
Mark.
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تاريخ ايداع الطلب :

13/09/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م.

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الوحدة ،المنطقة الصناعية رقم  8ص.ب ،5880
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
801881

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع البسكويت والكيك
وا لمعكرونة (الباستا) والمعكرونة والنودلز (معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة)
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز) ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين
الجاهز للطبخ والعجي ن المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع م ن الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام
(اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسها الحبوب والصلصات (صلصات مرق
اللحم) وشاي األعشاب والعسل والفشار.

13/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

International Foodstuffs
Co. LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1
P.O.BOX 4115 Sharjah United Arab
Emirates
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173118
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.
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تاريخ ايداع الطلب :

16/09/2020

اسم طالب التسجيل:

طالل سليمان علي غنيمات

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

عمان -دابوق -شارع الملك عبدهللا الثاني  ،ص.ب,110:
88811

Talal Suleiman Ali
Ghnemat
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Ammna/-Dabouq-king Abdullah second
str., P.O.Box: 985, 11198

ص.ب  88811 - 110عمان -دابوق -شارع الملك عبدهللا
الثاني
الصنف
801181

Applicant for
P.O.Box 985 -11198 Ammna/-Dabouq-king
Correspondence
Abdullah second str.
Trademark
173313
Class
30
30

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بن وقهوة -شوكوالتة

Goods/Services
coffee beans/coffee-chocolate
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تاريخ ايداع الطلب :

16/09/2020

اسم طالب التسجيل:

تيسير باسم تيسير ابو مصلح

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/وادي السير  ،ص.ب88135 ,535:

عنوان التبليغ

ص.ب  88135 - 535عمان/وادي السير

رقم العالمة التجارية

801501

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المعجنات والمخبوزات

اعالن الجريدة الرسمية

16/09/2020

Date of

aN tpac lppAea:

tayseer basim tayseer abu
musleh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/wadi al sir, P.O.Box: 420, 11820

الصنف

30

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/wadi al sir
Correspondence
Trademark
173078
Class
30

Goods/Services
pastry and Baked goods
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تاريخ ايداع الطلب :

24/09/2020

اسم طالب التسجيل:

الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

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

االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

شارع الوحدة ،المنطقة الصناعية رقم  8ص.ب ،5880
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
30
الصنف
801355

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي (الحلويات) وجميع أنواع البسكويت والكيك
والمعكرونة (ال باستا) والمعكرونة والنودلز (معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رفيعة)
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر(مسحوق الخبيز) ومكونات
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص (التوابل) والعجين
الجاهز للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة من غير
منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو والسكر
واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح
والماستارد (الخردل) والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام
(اساسه األعشاب) وبدائل وجبات سائلة للشرب اساسها الحبوب والصلصات (صلصات مرق
اللحم) وشاي األعشاب والعسل والفشار.

24/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

International Foodstuffs
Co. LLC
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1
P.O.BOX 4115 Sharjah United Arab
Emirates.
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173244
Class
30

Trademark

Goods/Services
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti,
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients,
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces
(condiments), ready to cook dough, frozen dough, frozen
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Herbal-based),
Cereal-based beverages liquid meal replacements, Gravies,
Herbal tea, Honey, Popcorn.
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Date of

05/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Hussam Subhi Amin and
Partners Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid - Downtowan - Arar Street, P.O.Box:
384, 21110
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 728 -21110 Irbid - Amman New
Complex - Al-Sidawi Center - Third Floor
Office No. 52
173282
Class
30

Goods/Services
biscuits, unleavened bread, chocolate, candy*, petits fours
cakes , almond paste, marzipan, pancakes, sweetmeats candy ,
cookies, waffles, ice cream, cocoa beverages with milk, cakes,
buns, caramels candy , confectionery, chocolate beverages
with milk

05/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

حسام صبحي امين وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

38885 ,115:ب. ص،  ش عرار- وسط البلد,- اربد

 الصيداوي-  مجمع عمان الجديد-  اربد38885 - 031 ب.ص
03  الطابق الثالث مكتب رقم- سنتر
30

الصنف

801313

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 حلوى اللوز, عجينة لوز,  بتي فور كعك,* حلوى, الشوكوال, خبز بدون خميرة,البسكويت
, البوظة, كعكة الوفل, الكعك المحلى, حلويات سكرية,) ف طائر محالة (بانكيك,والسكر
, الحلويات,  كراميل حلوى, حلوى لفائف الكعك, الكعك,مشروبات الكاكاو مع الحليب
مشروبات شوكوالتة مع حليب
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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
88818 ,3755:ب. ص، القسطل/عمان

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

 القويسمة مقابل محكمة جنوب عمان37 - 888738 ب.ص

عنوان التبليغ

lppA eaaN tpac:

marouf for industry food
co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman- airport, P.O.Box: 2600, 11181

Applicant for
P.O.Box 111621 -26 QWEISMEH INFRONT
Correspondence
IF JANOUB AMMAN COURT
Trademark
173069
Class
30

Goods/Services
Sweets baked goods candy cake pasta semolina tahini coffee
cocoa tea rice sugar honey salt spices spices noetcwles
manyonnaise ketchup jelly fruits ice cream.

30

الصنف

801571

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الحل ويات المخبوزات سكاكر كيك معكرونة سميد طحينة بن كاكاو شاي ارز سكر عسل ملح
.توابل بهارات نوذلز مايونيز كاتشاب جلي فواكه مثلجات
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

25/10/2020

اسم طالب التسجيل:

معروف للصناعات الغذائيه

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

االردن
ذ.م.م
عمان/طربق المطار  ،ص.ب88818 ,3755:

عنوان التبليغ

ص.ب  37 - 888738القويسمة مقابل محكمة جنوب عمان

رقم العالمة التجارية

801818

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بن

25/10/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

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

30

Applicant for
P.O.Box 111621 -26 QWEISMEH INFRONT
Correspondence
IF JANOUB AMMAN COURT
Trademark
173131
Class
30

Goods/Services
coffee

187

Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الحاج محمود محمد حبيبه واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88101 ,3587:ب. ص، عمان

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

 عمان جبيهة شارع ياجوز88101 - 3587 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Hajj Mahmoud Mohamed
Habibeh and his sons
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 2016, 11953

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman Al jubaiha
Correspondence
Yajouz street
Trademark
173168
Class
30

Goods/Services
fruit jellies confectionery , confectionery, edible ices, ice cream,
buns, fondants confectionery , sugar confectionery, lozenges
confectionery

30

الصنف

801871

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أقراص, حلوى لفائف الكعك, البوظة, المثلجات القابلة لألكل, الحلويات, جلي فواكه حلويات
 قطع حلوى حلويات, حلويات السكر, سكرية حلويات
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Date of

27/04/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant: Oman Dates
Production and Packaging
Co. (S.A.O.C)

lpc oapN ty
: OMAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Nahda Tower #2, 8th Floor, Office No. 6,
Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

Goods/Services
palm trees, leaves of the palm trees, raw barks, plant seeds,
dates seed
The registration of this mark does not give its owners the
exclusive right to use the word تمورseparately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

) م.ع.م.الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمو( ش

:اسم طالب التسجيل

سلطنه عمان
شركة اجنبية

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

 سلطنة،  مسقط،  غال، 7  – مكتب1  الطابق، 3#برج النهضة
. عُـــــمان
 بناية رقم88818 - 185015 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
173252
Class
31

27/04/2020

31

الصنف

801303

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بذور التمر،  بذور نباتات،  لحاء خام،  اوراق النخيل، اشجار النخيل
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق بااستعمال الكلمة تمور بمعزل عن
العالمة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

13/01/2021

اسم طالب التسجيل:

بوخارست لالستيراد والتصدير والتجاره العامه

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

االردن
ذ.م.م
عمان/دوار المدينه الرياضيه  ،ص.ب88135 ,535:

عنوان التبليغ

ص.ب  88818 - 535عمان/دوار المدينه الرياضيه

رقم العالمة التجارية

801353

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
غالل(حبوب) وبندق ,عدس طازج,ذره صفراء ,فطر طازج ,شوفان ,سمسم ,قمح ,الغالل
والمنتجات الزراعيه ومنتجات البساتين والغابات  ,الحيوانات الحية ,الفواكه والخضراوات
الطازجه,البذور والنباتات والزهور الطبيعيه ,المواد الغذائيه الخاصه بالحيوانات ,الشعير
المنبت (الملت)

13/01/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

31

bucurest for
import&export&trading
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/sport city cycle, P.O.Box: 420,
11820
Applicant for
P.O.Box 420 -11191 amman/sport city
Correspondence
cycle
Trademark
173202
Class
31

Goods/Services
grain,hazel nuts,fresh lentils,yellow corn,fresh mushroom
,oats,sesame,wheat ,agricultural,garden and forestry
live animals,fresh vegetables and fruits,seeds and plants and
natural flowers, feed stuff for animals,malt
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Date of

02/03/2021

اعالن الجريدة الرسمية

pAeaaN tpac lp:

Agriculture & Veterinary
Golden Development Co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman Queen Rania Al-Abdullah Street,
P.O.Box: 2583, 11941
Applicant for
P.O.Box 2583 -11941 Amman 29 Queen
Correspondence
Rania Al Abdallah Street
Trademark
173224
Class
31

Goods/Services
fodder, strengthening animal forage, seeds for planting, stall
food for animals

02/03/2021

: تاريخ ايداع الطلب

الذهبيه للتطوير الزراعي والبيطري

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,3011:ب. ص،  شارع الملكة رانيا العبد هللا31 عمان
88158
 شارع الملكة رانيا العبد31  عمان88158 - 3011 ب.ص
هللا
31
الصنف
801335

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 علف للحيوانات, البذور للزراعة, علف لتقوية الحيوانات,الع لف
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Date of

03/10/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
PepsiCo, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

Goods/Services
Energy drink; energy drink with coffee; coffee flavored energy
drink; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters;
fruit beverages and fruit juices; syrups.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "ESPRESSO" whenever
appearing differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

. انـــك،بيبسيكو
امريكا
شركة اجنبية

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

 نيويورك،  بيرشاس،  اندرسون هيل رود055
 الواليات المتحدة االم يركية،8555ـ85000
88815 - 155001 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
173285
Class
32

03/10/2019

32

الصنف

801310

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مشروب الطاقة؛ مشروب الطاقة مع القهوة؛ مشروب الطاقة بنكهة القهوة؛ المشروبات غير
.الكحولية؛ مياه معدنية وغازية؛ مشروبات الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب
 عندما تظهرESPRESSO ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

27/04/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant: Oman Dates
Production and Packaging
Co. (S.A.O.C)

lpc oapN ty
: OMAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Nahda Tower #2, 8th Floor, Office No. 6,
Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

Goods/Services
date-based beverages, date juices, dates extracts
The registration of this mark does not give its owners the
exclusive right to use the word تمورseparately from the mark

: تاريخ ايداع الطلب

)م.ع.م.الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور( ش

:اسم طالب التسجيل

سلطنه عمان
شركة اجنبية

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

 سلطنة،  مسقط،  غال، 7  – مكتب1  الطابق، 3#برج النهضة
. عُـــــمان
 بناية رقم88818 - 185015 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
173253
Class
32

27/04/2020

32

الصنف

801301

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 مستخلصات التمر،  عصائر التمر، مشروبات اساسها التمر
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق بااستعمال الكلمة تمور بمعزل عن
العالمة

193

تاريخ ايداع الطلب :

16/06/2020

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

بيبسيكو ،انـــك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
PepsiCo, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577-1444, USA

 055اندرسون هيل رود  ،بيرشاس  ،نيويورك
85000ـ ، 8555الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801833

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية؛ مشروبات الفواكه وعصير
الفواكه؛ الشراب المركز.

16/06/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

32

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173122
Class
32

Trademark

Goods/Services
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit
drinks and fruit juices; syrups.
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تاريخ ايداع الطلب :

06/08/2020

اسم طالب التسجيل:

القسطل النتاج العصائر والمشروبات الغازيه

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

االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن  ،ص.ب88813 ,138855:

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
32
الصنف
801331

من اجل البضائع/الخدمات التالية
العصائر ,والفاكهة والمشروبات الغازية والمياه.
مع المطالبة بااللوان االخضر ودرجاته والبرتقالي ودرجاته والذهبي ودرجاته واالسود.

06/08/2020

Date of

c lppAeaaN tpa:

Al Qastal for Producing
Juice & Carbonated Soft
Drinks
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192

Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173228
Class
32

Trademark

Goods/Services
fruit Juices, Soft Drinks, Water.
& Claiming green & its' shades, orange & its' shades, gold
its' shades and black colors.
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Date of

13/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
ROUTIN
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 713 RUE DENIS PAPIN, ZI DE L'ERIER
73290 LA MOTTE-SERVOLEX FRANCE

Goods/Services
Flavoring syrups for adding to beverages; Non-alcoholic
beverages, namely, drinking waters, flavored waters, mineral
and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, namely,
soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and
juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely flavored waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.

: تاريخ ايداع الطلب

روتين
فرنسا
شركة اجنبية

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

-  ال موتي01315 ,  زد آي دي ليريير,  رو دينيس بابين081
 فرنسا, سرفولكس
 بناية رقم88818 - 185015 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
173248
Class
32

13/09/2020

32

الصنف

801351

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ماء، وبخاصة مياه الشرب،شراب منكه يُضاف إلى المشروبات؛ مشروبات غير كحولية
 المشروبات، وبخاصة، مياه معدنية وغازية؛ وغيرها من المشروبات غير الكحولية،منكهة
الغازية ومشروبات الطاقة ومشروبات الرياضيين؛ مشروبات وعصائر الفواكه؛ شراب مركز
 مشروبات، مياه معدنية وغازية، وبخاصة مياه منكهة،وركازات ومساحيق لعمل المشروبات
. مشروبات وعصائر الفواكه، مشروبات الرياضيين، مشروبات الطاقة، غازية
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Date of

10/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
JT International S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,
Switzerland

Goods/Services
Electronic cigarettes; cases for electronic cigarettes; cases for
electronic cigarette accessories; cigarettes; cigars; smokers’
mouthpieces for electronic cigarettes; flavorings, other than
essential oils, for use in electronic cigarettes; vaporizing
devices for tobacco; vaporizers for smoking purposes; oral
vaporizers for smokers; cartridges sold filled with chemical
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic
cigarette liquid comprised of flavorings in liquid form, other
than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges;
liquid nicotine solutions for electronic cigarettes; tobacco
substitutes; tobacco; cigarettes containing tobacco substances,
not for medicinal purposes; ashtrays; lighters for smokers;
smokers’ articles, tobacco products
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 18061927
Claim Date: 07/05/2019
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "BERRY" whenever appearing
differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.جيه تي انترناشونال اس
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، جنيف8353 ، رو كازم رادجافي،1

88815 - 155001 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
173294
Class
34

10/11/2019

34

الصنف

801315

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛
السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكهات عدا عن
الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التبخير للتبغ؛ أجهزة التبخير
الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكهات كيماوية
للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكترونية التي تتكون من نكهات بشكل سائل عدا عن
الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين
السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير
االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
81578130 :رقم االدعاء
3581/50/50 :تاريخ االدعاء
 " عندما تظهرBERRY " ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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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.: 34501
Claim Date: 14/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

فيليب موريس براندز اس ايه ار ال
سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل3555 ،1 كواي جونرينود

88815 - 155001 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
173292
Class
34

10/12/2019

34

الصنف

801313

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 ال غليون والتبغ القابل للمضغ والسعوط والسجائر المصنوعة
من مزيج من التبغ والنكهات؛ مسحوق التبغ الرطب؛ بدائل التبغ (ألغراض غير طبية)؛
السجائر االلكترونية؛ منتجات التبغ ألغراض التسخين؛ المعدات االلكترونية وقطعها من أجل
تسخين السجائر أو التبغ من أجل أن يقوم بإطالق دخان يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛
حلول النيكوتين السائل لإلستخدام في السجائر اإللكترونية؛ مواد المدخنين وورق السجائر
وأنابيب السجائر وفالتر السجائر وعلب السجائر ومحافظ السجائر والمنافض والغاليين
.ومعدات الجيب للف السجائر والوالعات وأعواد الثقاب

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
15058 :رقم االدعاء
3581/88/85 :تاريخ االدعاء
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Date of

22/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,
Germany
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173219
Class
34

Goods/Services
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco
products; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held
machines for making cigarettes; cigarette tubes; cigarette
filters; cigarette papers; electronic cigarettes; liquids for
electronic cigarettes; matches and smokers' articles, namely
cigarette filter tips, cigarette holders, cigarette cases, cigar
holders, cigar cases, cigar cutters, tobacco pouches, tobacco
pipes, ashtrays, cigarette lighters not of precious metals,
mouthpieces for cigarette holders
Priority claim: Claim Country: AZ
Claim No.: 2019 01356
Claim Date: 23/07/2019

22/01/2020

: تاريخ ايداع الطلب

ريمتسما سيجاريتينفابريكن جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، هامبورغ33078 ،5 ستراسيه- بورن- ماكس

 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
34
الصنف
801381

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 بدائل التبغ ال شيء منها ألغراض طبية أو، منتجات التبغ،التبغ سواء مصنع أو غير مصنع
، أنابيب السجائر، آالت يدوية لصنع السجائر، السيجار، السيجار الصغير، السجائر،عالجية
 السوائل للسجائر، السجائر اإللكترونية، أوراق السجائر،مرشحات (فالتر) السجائر
 أعواد الثقاب وأدوات المدخنين وبالتحديد اطراف فلتر(مرشح) السجائر ومباسم،اإللكترونية
(حامالت) السجائر وعلب السجائر ومباسم السيجار وعلب للسيجار وقطاعات للسيجار
واكياس تبغ وغاليين التبغ ومنافض سجائر ووالعات السجائر ليست من المعادن النفيسة
.وفوهات لمباسم (حامالت) السجائر

AZ : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
58107 3581 :رقم االدعاء
3581/50/31 :تاريخ االدعاء
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Date of

27/04/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic cigarette
atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic cigarette
holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
lighters, Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes, Chemical
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette
cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes, Smokers'
mouthpieces for electronic cigarettes, devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 34871
Claim Date: 13/03/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل3555 ،1 كواي جونرينود

88815 - 155001 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
173287
Class
34

27/04/2020

34

الصنف

801310

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخام أو المص ّنع؛،المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
، تبغ ماكينات اللف اليدوية، السيجار الرفيع، والسجائر، بما في ذلك السيجار،منتجات التبغ
 السجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛، تبغ السعوط، تبغ المضغ،تبغ الغليون
 بما في ذلك ورق وأنابيب،السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األ غراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين
 أدوات الجيب للف، الغاليين، علب ومنافض السجائر، علب التبغ، فالتر السجائر، السجائر
 أجهزة،  منتجات التبغ التي يتم تسخينها، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السج ائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية
 منتجات التبغ، الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين
وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية
وإكسسوارات السجائر اإللكترونية والعلب للسجائر اإللكترونية وخراطيش للسجائر
اإللكترونية وبخاخات السجائر اإللكترونية ومنظفات السج ائر اإللكترونية وحامالت السجائر
 بخالف،اإللكترونية وشرائط السجائر اإللكترونية ووالعات السجائر اإللكترونية والمنكهات
 لالستخدام في السجائر اإللكترونية والسائل للسجائر اإللكترونية والنكهات،الزيوت العطري
الكيميائية على شكل سائل تستخدم إلعادة تعبئة خراطيش السجائر اإللكترونية ومجموعات
 األجهزة إلطفاء،تدخين للسجائر اإللكترونية وقطع الفم للمدخنين للسجائر اإللكترونية
السجائر المسخنة والسيجار باإلضافة إلى أعواد التبغ المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية
القابلة إلعادة الشحن

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
15108 :رقم االدعاء
3535/51/81 :تاريخ االدعاء
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Date of

16/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid
products included in class 34; devices for extinguishing heated
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35047
Claim Date: 16/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أ س

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل3555 ،1 كواي جونرينود

88815 - 155001 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
173136
Class
34

16/08/2020

34

الصنف

801817

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخام أو المص ّنع؛،المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
، تبغ ماكينات اللف اليدوية، السيجار الرفيع، والسجائر، بما في ذل ك السيجار،منتجات التبغ
 السجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛، تبغ السعوط، تبغ المضغ،تبغ الغليون
 بما في ذلك ورق وأنابيب،السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين
 أدوات الجيب للف، الغاليين، علب ومنافض السجائر، علب ال تبغ، فالتر السجائر، السجائر
 أجهزة،  منتجات التبغ التي يتم تسخينها، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة ف ي السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية
 منتجات التبغ، الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين
وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة
 ؛ األجهزة إلطفاء السجائر المسخنة والسيجار باإلضافة إلى15  في الفئة،سابقا المتضمنة
.أعواد التبغ المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
10550 :رقم االدعاء
3535/57/87 :تاريخ االدعاء
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco
sticks, tobacco products for the purpose of being heated,
electronic devices and their parts for the purpose of heating
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for
electronic cigarettes; Boxes for electronic cigarettes and
electronic cigarette accessories, Cases for electronic cigarettes,
Cartridges for electronic cigarettes, Electronic cigarette
atomizers, Electronic cigarette cleaners, Electronic cigarette
holders, Electronic cigarette lanyards, Electronic cigarette
lighters, Flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes, Liquid for electronic cigarettes, Chemical
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette
cartridges, Smoking sets for electronic cigarettes, Smokers'
mouthpieces for electronic cigarettes; devices for extinguishing
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ;
electronic rechargeable cigarette cases; protective cases,
decorative covers and carrying cases for electronic cigarettes,
tobacco heating devices and electronic smoking devices; in-car
cradles and in-car holders for electronic cigarettes, tobacco
heating devices and electronic smoking devices; containers for
the disposal of used heated tobacco sticks; cleaners, cleaning
preparations, cleaning utensils and cleaning brushes for
electronic cigarettes, tobacco heating devices and electronic
smoking devices.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35179
Claim Date: 12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل3555 ،1 كواي جونرينود

88815 - 155001 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
173124
Class
34

27/08/2020

34

الصنف

801835

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 الخام أو المص ّنع؛،المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ
 بما في ذلك السيجار والسجائر والسجائر الرفيعة وتبغ ماكينات اللف اليدوية،منتجات التبغ
وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛
 بما في ذلك ورق وأنابيب،السعوط؛ بدائل التبغ (لغير األغراض الطبية)؛ مستلزمات المدخنين
السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات الجيب للف
السجائر وا لقداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة
إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق؛
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛
السجائر اإللكت رونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية
الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل
التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ علب للسجائر اإللكترونية وإكسسوارات
السجائر اإلل كترونية والعلب للسجائر اإللكترونية وخراطيش للسجائر اإللكترونية وبخاخات
السجائر اإللكترونية ومنظفات السجائر اإللكترونية وحامالت السجائر اإللكترونية وشرائط
، بخالف الزيوت العطري،السجائر اإللكترونية ووالعات السجائر اإللكترونية والمنكهات
لالستخدام في السجائر ا إللكترونية والسائل للسجائر اإللكترونية والنكهات الكيميائية على
شكل سائل تستخدم إلعادة تعبئة خراطيش السجائر اإللكترونية ومجموعات تدخين للسجائر
اإللكترونية وقطع الفم للمدخنين للسجائر اإللكترونية؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار
المس ّخن وكذلك أعواد التبغ المس ّخن ة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن؛
الحقائب الواقية وأغطية الزينة وحقائب الحمل للسجائر األلكترونية وأجهزة تسخين التبغ
وأجهزة التدخين األلكترونية؛ حامالت السيارات وحماالت السيارات المخصصة للسجائر
 أجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإل لكترونية؛ عبوات التخلص من أعواد،اإللكترونية
التبغ المسخن المستهلكة؛ المنظفات ومستحضرات التنظيف وأدوات التنظيف وفراشي
.التنظيف للسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
10801 :رقم االدعاء
3535/51/83 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

28/10/2019

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

واي اي تي آي كولرز ،ال ال سي
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
YETI Coolers, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 7601 Southwest Pkwy Austin, Texas 78735
USA

 0758ساوثويست بيه كيه دبليو واي اوستن ،تكساس
 01010الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801811

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات متاجر البيع بالت جزئة عبر اإلنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة؛ خدمات متاجر البيع
بالتجزئة على اإلنترنت للسلع والمعدات واإلكسسوارات الترفيهية الخارجية؛ خدمات متاجر
البيع بالتجزئة على اإلنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة للمبردات المحمولة وأواني المشروبات
وإكسسوارات المبردات المحمولة وإكسسوارات أدوات الشرب واألثاث والحقائب واأللبسة
والمالبس

28/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

35

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173193
Class
35

Trademark

Goods/Services
online retail store and retail store services; online and retail
store services featuring outdoor recreational goods and
equipment and accessories; online retail store and retail store
services featuring portable coolers, beverageware, portable
cooler accessories, beverageware accessories, furniture, bags,
clothing and apparel

203

Date of

11/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Global Gold Road For
Marketing
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman -dahiet al rasheed al weefaq str,
P.O.Box: 4188, 11196
Applicant for
-11196 Amman -dahiet al rasheed al
Correspondence
weefaq str
Trademark
173161
Class
35

Goods/Services
Aaministrative processing of purchase requests - advertising
Administrative processing of purchase requests- advertising
and publicity - advertising agencies - updating publicity and
advertising materials - publishing publicity and advertisement
materials - providing commercial information and advice to
consumers - cost price analysis - pasting ads - assistance in
managing commercial or industrial businesses - displaying
goods Communication means for the purpose of retail sale display of goods - distribution of samples organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes - import and export agencies - design services marketing - sales promotion services - contracting services distribution of sales and samples

11/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

شركة طريق الذهب العالمي للتسويق

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,5811:ب. ص، 00- شارع الوفاق- ضاحية الرشيد- عمان
88817
00- شارع الوفاق- ضاحية الرشيد-  عمان88817 35

الصنف

801878

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 وكاالت الدعاية و االعالن-  دعاية و اعالن- المعالجة االدارية لطلبات الشراء
 لصق- المعلومات التجارية و النصح للمستهلكين تحليل اسعار التكلفة
)  عرض السلع-  المساعدة في ادارة االعمال التجارية او الصناعية- االعالنات
ْْ -  توزيع العينات-  عرض السلع- على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئه
-  خدمات التصميم-  وكاالت االستيراد و التصدير- تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية
-  خدمات التعاقد الخارجي-  خدمات ترويج المبيعات- التسويق
. توزيع المبيعات و العينات

204

تاريخ ايداع الطلب :

25/11/2019

اسم طالب التسجيل:

كول -بارمر انسترومينت كومباني إل إل سي

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 730ئي  .بونكر كورت  ،فيرنون هيلز  ،آي إل ، 75578
الواليات المتحدة االمريكية.

25/11/2019

eaaN tpac lppA:

Cole-Parmer Instrument
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 625 E. Bunker Court, Vernon Hills, IL
60061, USA

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني -مكتي رقم 0
173098
Class
35
35
الصنف
801511

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة والجملة .
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11710050 :
تاريخ االدعاء3581/88/88 :

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
retail and wholesale services
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88687547
Claim Date: 11/11/2019

205

Date of

27/04/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Applicant: Oman Dates
Production and Packaging
Co. (S.A.O.C)

lpc oapN ty
: OMAN
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Nahda Tower #2, 8th Floor, Office No. 6,
Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

Goods/Services
Retail and wholesale of dates, advertising of date products,
sales promotion and distribution of sales, telemarketing
services, advertising via television, organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes, direct advertising on
computer networks, outdoor advertising, display of goods on
means of communication for the purposes of retail sale,
production of advertising film, publicity material rental,
publication of publicity texts, radio advertising, direct mail
advertising, providing commercial information and advice to
consumers, (Consumer Advice Institution), dissemination of
advertising matter, distribution of samples, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes, import and
export agencies, commercial administration for licensing goods
and services for others, marketing, marketing research and
providing commercial information and advice to consumers
regarding dates products.
The registration of this mark does not give its owners the
exclusive right to use the word TUMOOR separately from the
mark

: تاريخ ايداع الطلب

.(م.ع.م.الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور )ش

:اسم طالب التسجيل

سلطنه عمان
شركة اجنبية

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

 سلطنة،  مسقط،  غال، 7  – مكتب1  الطابق، 3#برج الن هضة
. عُـــــمان
 بناية رقم88818 - 185015 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
173249
Class
35

27/04/2020

35

الصنف

801351

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 ترويج المبيعات و، البيع بالتجزئة و الجملة للتمر و الدعاية و االعالن لمنتجات التمور
 تنظيم،  الدعاية و االعالن عبر التلفزيون، توزيع العينات و خدمات التسويق عبر الهاتف
 االعالن و الدعاية المباشرة على شبكات، الم عارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية
 عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها،  الدعاية و االعالن الخارجي، الكمبيوتر
 نشر نصوص،  تأجير مواد الدعاية و االعالن،  انتاج افالم الدعاية و االعالن، بالتجزئة
 تقديم المعلومات التجارية و،  االعالن بالبريد المباشر،  االعالن بالراديو، الدعاية و االع الن
 توزيع،  نشر مواد الدعاية و االعالن،)  (مؤسسة ارشاد المستهلكين، النصح للمستهلكين
 االدارة،  وكاالت االستيراد و التصدير،  تنظيم المعارض لغايات دعائيةو تجارية، العينات
 ابحاث التسويق و تقديم،  التسويق، التجارية لتر خيص السلع و الخدمات الخاصة باخرين
. المعلومات التجارية و النصح للمستهلكين و الخاصة بمنتجات التمور

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق بااستعمال الكلمة تمور بمعزل عن
العالمة

206

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
173130
Class
35

Goods/Services
Hotel and resort management services; hotel and resort
franchising services; business advisory and consultancy
services relating to hotel and resort management, operations,
and franchising; business management of hotels and resorts;
hotel, resort, and real estate marketing services; operation of
customer loyalty and incentive programs; promotional services
in the nature of customer loyalty and incentive programs;
services relating to health spa business management and
franchising; real estate sales management services featuring
residential condominiums; advertising or promotional services
in connection with the sale or leasing of residential
condominiums.
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 أر0 1 باكينجهامشير يوبي، دنهام،برودواتر بارك
المملكة المتحدة
 عمان80511 - 88810 ب.اليافي للملكية الفكريةص
35

الصنف

801815

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات استشارية، خدمات امتيازات الفنادق والمنتجعات،خدمات ادارة الفنادق والمنتجع ات
في مجال األعمال المتعلقة بإدارة وتشغيل وامتيازات الفنادق والمنتجعات؛ إدارة أعمال
 تشغيل برامج والء،  خدمات التسويق العقاري للفنادق والمنتجعات،الفنادق والمنتجعات
، الخدمات الترويجية علي شكل برامج والء العمالء وبرامج الحوافز، العمالء والحوافز
الخدمات المتعلقة بإدارة أعمال وامتياز ات المنتجعات الصحية؛ خدمات إدارة مبيعات العقارات
 الخدمات اإلعالنية أو الترويجية المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات،التي تضم الوحدات السكنية
.السكنية

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
1503510 :رقم االدعاء
3581/83/80 :تاريخ االدعاء

207

Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Retail services and online retail services relating to heated
tobacco products, electronic cigarettes, electronic smoking
devices, electronic devices and their parts for the purpose of
heating cigarettes or tobacco, oral vaporizing devices,
vaporizers for electronic cigarettes and smoking devices,
electronic rechargeable cigarette cases, chargers and charging
docks for the aforementioned goods, extinguishers for heated
cigarettes and heated tobacco sticks, parts and fittings for the
aforementioned goods, liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes, tobacco substitutes (not for medical
purposes), smokers' articles, protective cases, decorative
covers and carrying cases for electronic cigarettes and
electronic smoking devices, cleaning utensils, household
goods; marketing research, market studies, market intelligence
services, opinion polling; customer relationship management;
customer service management; customer loyalty services; all
these services being exclusively related to electronic cigarettes,
tobacco heating devices, electronic smoking devices and
batteries and battery chargers for electronic cigarettes, tobacco
heating devices and electronic smoking devices.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35179
Claim Date: 12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل3555 ،1 كواي جونرينود

88815 - 155001 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
173134
Class
35

27/08/2020

35

الصنف

801815

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالتجزئة على اإلنترنت المتعلقة بمنتجات التبغ المسخن
والسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية وأجهزة الكترونية وقطعها من أجل تسخين
السجائر أو التبغ وأجهزة التبخير عن طريق الفم والمبخرات للسجائر اإللكترونية وأجهزة
التدخين وعلب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن والشواحن ومنصات الشحن
للبضائع المذكورة أعاله ومطافئ السجائر المسخنة وأعواد التبغ المسخنة والقطع
والمستلزمات للبضائع المذكورة آن فا ومحاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر
االلكترونية وبدائل التبغ (لغير األغراض الطبية) ومستلزمات المدخنين والحقائب الواقية
واألغطية المزينة وحقائب الحمل للسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية وأواني
التنظيف والبضائع المنزلية؛ خدمات أبحاث ا لتسويق ودراسات األسواق وخدمات استخبارات
السوق واستطالع اآلراء؛ إدارة عالقات الزبائن؛ إدارة خدمة العمالء؛ خدمات الوالء
التشجيعية للزبائن؛ كل هذه الخدمات مرتبطة حصريًا بالسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين
التبغ وأجهزة التدخين والبطاريات اإللكترونية وشحن البطاري ات للسجائر اإللكترونية وأجهزة
.تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
10801 :رقم االدعاء
3535/51/83 :تاريخ االدعاء
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

27/08/2020

اسم طالب التسجيل:

هنتر دوجالس اندستريز سويتزرالند جي ام بي اتش

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

سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

ادليجينسويليرستراسيه  7557 ،10لوزيرن ،سويسرا

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
801500

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تقديم وعرض السلع على وسائل التواصل االجتماعي ألغراض البيع بالتجزئة ،خدمات البيع
بالتجزئة عبر اإلنترنت ،خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق باألثاث والمفروشات و وسائل
الخصوصية والوقاية من الشمس وأثاث ومفروشات وأغطية نوافذ ديكورية ومنتجات تظليل
النوافذ وستائر وستائر أفقية وعمودية و ستائر ذات ألواح (ستائر لوحية) و ستائر مطوية و
ستائر ثقيلة مطوية وستائر ذات ألواح (ستائر لوحية) نسيجية وستائر ذات بكرات وظالل
(مظالت) النوافذ و درفات وحاجبات الشمس وحاجبات وستائر وأبواب ونوافذ من المعدن
وحاجبات الحشرات وشبكات الوقاية من البعوض وستائر وستائر ِكلَ ل و وسائد ومساند و
منسوجات و سلع منسوجة ومنسوجات للمنزل ومفروشات منزلية و وأجزاء وحاجبات األقسام
و مقسمات حاجزة الغرف و ملحقات (إكسسوارات ) ووسائل تثبيت وتعليق للسلع السابق
ذكرها ،خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت فيما يتعلق بوسائل حماية الخصوصية والوقاية
من الشمس و أثاث ومفروشات و أغطية نوافذ ديكورية و منتجات تظليل (مظالت) النوافذ و
ستائر ثقيلة و ستائر أفقية وعمودية و ستائر ذات ألواح (ستائر لوحية) وستائر مطوية و
ستائر مطوية وستائر ذات ألواح (ستائر لوحية) نسيجية و ستائر ذات بكرات و ظالل النوافذ
ودرفات وحاجبات الشمس و حاجبات وتندات وأب واب ونوافذ من المعدن وحاجبات الحشرات
وشبكات الوقاية من البعوض و ستائر وستائر ِكلَل و وسائد ومساند و منسوجات وسلع
نسيجية ومنسوجات المنزل و مفروشات منزلية وحاجبات األقسام و مقسمات حاجزة الغرف
و باإلضافة إلى أجزاء و ملحقات (إكسسوارات ) ووسائل تثبيت وتعليق للسلع السابق ذكرها
وخدمات المساعدة واالستشارات والمعلومات.

27/08/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Hunter Douglas Industries
Switzerland GmbH
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Adligenswilerstrasse 37, 6006 Luzern,
Switzerland
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173057
Class
35

Trademark

Goods/Services
Presentation of goods on communication media for retail
purposes; online retail services; retail services in relation to
furniture and furnishings, privacy and sun protection devices,
furniture and furnishings, decorative window covering, window
shading products, blinds, horizontal and vertical blinds, slatted
blinds, pleated blinds, pleated curtains, textile panel curtains,
roller blinds, window shading, shutters, sun screens, screens
and awnings, doors and windows of metal, insect screens,
mosquito nets, curtains and drapes, pillows and cushions,
textiles and textile goods, home textiles, household linen, and
parts, partition screens, room dividers, accessories, fixing and
suspension means for the aforesaid goods; online retail
services relating to privacy and sun protection devices,
furniture and furnishings, decorative window covering, window
shading products, blinds, horizontal and vertical blinds, slatted
blinds, pleated blinds, pleated curtains, textile panel curtains,
roller blinds, window shading, shutters, sun screens, screens
and awnings, doors and windows of metal, insect screens,
mosquito nets, curtains and drapes, pillows and cushions,
textiles and textile goods, home textiles, household linen,
partition screens, room dividers, as well as parts, accessories,
fixing and suspension means for the aforesaid goods, and
related auxiliary, advisory and information services.
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

اسم طالب التسجيل:

روال فاروق يوسف الحجاوي

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان/الصويفية  ،ص.ب5510 ,88101:

عنوان التبليغ

ص.ب  5510 - 88101عمان/الصويفية

رقم العالمة التجارية

801501

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة وبيع االكسسورات ,الدعاية و االعالن الخارجي

اعالن الجريدة الرسمية

08/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Rula Farouq Yousef Al
Hijjawi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/alswifia , P.O.Box: 11953, 4497

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 11953 -4497 Amman/swifia
Correspondence
Trademark
173073
Class
35

Goods/Services
accessories trade and sale out door ,advertisinig
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تاريخ ايداع الطلب :

09/09/2020

اسم طالب التسجيل:

فرح عبد العزيز عبد السميع الصاحب

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

عمان ،األردن  ،ص.ب88813 ,138855:

أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
801331

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التجزئة لبيع المجوهرات والهدايا

09/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Farah AbdulAziz
AbdulSamee Al Saheb
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL 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
173229
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail Services for Selling Jewelry and gifts
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
EUTELSAT S. A.
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 70 Rue Balard, 75015 Paris, FRANCE

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173047
Class
35

Goods/Services
Advertising; Business management; Business administration;
Advertising via space, using a satellite, Dissemination of
advertising matter, Transcription of communications [office
functions], Television advertising; Broadcasting of advertising
information via satellite; Arranging of subscriptions for devices
for the reception of programmes broadcast via satellite;
Subscriptions for the reception of programmes via satellite;
Telephone subscriptions, Subscriptions to a radio message
service; Telematic subscriptions, Subscriptions to a data base,
Subscriptions to a database server; Subscriptions to a centre
providing access to a computer network or data transmission
service, in particular to a worldwide communications network
(such as the Internet); Subscriptions to electronic journals;
Subscriptions to a telecommunications service; Statistical
analysis relating to telecommunications, in particular with
regard to tariffs, telecommunications network taxation and the
remote reading of meters for telecommunications usage;
Creation of files relating to programming data for
telecommunications apparatus, devices and installations;
Remote management (remote control) of variable parameters of
voice and data systems of telecommunications installations;
Providing of qualified staff for handling one-off tasks, in
particular relating to engineering, installation and training in the
field of telecommunications; Remote reading of meters for
telecommunications usage.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 20/4637079
Claim Date: 06/04/2020
The registration of this trademark should be limited in colour
blue according to the print filed with the application

15/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه. يوتلسات اس
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، باريس00580 ، رو باالرد05

 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
35
الصنف
801550

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،اإلعالن عبر الفضاء،اإلشراف على األعمال التجارية،إدارة األعمال التجارية،اإلعالن
 اإلعالن في،] نسخ االتصاالت [وظائف مكتبية، نشر مواد إعالنية،باستخدام قمر صناعي
تنظيم االشتراكات لألجهزة الستقبال بث،بث معلومات إعالنية عبر القمر الصناعي،التلفاز
اشتراكات،اشتراكات الستقبال البرامج عبر القمر الصناعي،البرامج عبر القمر الصناعي
 اشتراكات في قاعدة،اشتراكات االتصال عن بعد، اشتراكات في خدمة رسائل السلكية،الهاتف
اشتراكات في مركز يوفر الوصول إلى شبكة، اشتراكات في خادم قاعدة بيانات،بيانات
 تحديدًا إلى شبكة اتصاالت في جميع أنحاء العالم (مثل،حاسوبية أو خدمة إرسال بيانات
تحليل،اشتراكات في خدمة اتصاالت عن بعد،اشتراكات في صحف إلكترونية،)اإلنترنت
 فرض ضرائب، تحديدًا فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية،إحصائي يتعلق باالتصاالت عن بعد
إنشاء،شبكات االتصاالت عن بعد والقراءة عن بعد لمقاييس الستخدام االتصاالت عن بعد
اإلدارة عن بعد، ووسائل وتجهيزات االتصاالت عن بعد،ملفات تتعلق ببرمجة بيانات ألجهزة
توفير،(التحكم عن بع د) لمتغيرات مختلفة لنظم الصوت والبيانات لتجهيزات االتصاالت عن بعد
 والتركيب، تحديدًا فيما يتعلق بالهندسة،العمالة المؤهلة لتسليم مهمات المرة الواحدة
.القراءة عن بعد لمقاييس الستخدام االتصاالت عن بعد،والتدريب في مجال االتصاالت عن بعد

RF : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5710501/35 :رقم االدعاء
3535/55/57 :تاريخ االدعاء
.ان تسجيل هذه العالمة محدده باللون االزرق ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

23/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Lenzing
Aktiengesellschaft
oapN lpcty
: AUSTRIA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Werkstr. 2 4860 Lenzing Austria

Applicant for
P.O.Box 930093 -11193 Amman/ Al-Hijaz
Correspondence
Street, Dabouq, Building No. 27
Trademark
173105
Class
35

23/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

لينزينغ آكتينجيسلشافت

:اسم طالب التسجيل

النمسا
شركة اجنبية

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

 لينزينغ النمسا5175 3 .ريكشتراسه

،  دابوق،  شارع الحجاز/  عمان88811 - 115511 ب.ص
30 بناء رقم
35
الصنف
801850

Goods/Services
Advertising; Advertising, marketing and promotional services;
Arranging of demonstrations for advertising purposes; Arranging of
displays for commercial purposes; Arranging of exhibitions for
advertising purposes; Arranging of exhibitions for business
purposes; Arranging the distribution of advertising literature in
response to telephone enquiries; Banner advertising; Bill-posting;
Business administration; Business management; Demonstration of
goods; Demonstration of goods and services by electronic means,
also for the benefit of the so-called teleshopping and homeshopping
services; Demonstration of goods for promotional purposes; Display
services for merchandise; Dissemination of advertisements;
Dissemination of advertising and promotional materials;
Dissemination of advertising for others; Dissemination of
advertising for others via the Internet; Dissemination of advertising
matter; Dissemination of advertising, marketing and publicity
materials; Distribution and dissemination of advertising materials
[leaflets, prospectuses, printed material, samples]; Distribution of
advertisements and commercial announcements; Distribution of
advertising announcements; Distribution of advertising material;
Distribution of advertising, marketing and promotional material;
Distribution of products for advertising purposes; Distribution of
promotional matter; Distribution of prospectuses and samples;
Distribution of samples for publicity purposes; Exhibitions
(Conducting - ) for advertising purposes; Exhibitions (Conducting -)
for business purposes; Fashion show exhibitions for commercial
purposes; Handbill distribution; Marketing Studies; Merchandising;
Office functions; Online advertisements; Organisation and
conducting of product presentations; Organisation of events for
commercial and advertising purposes; Organisation of exhibitions
and trade fairs for business and promotional purposes; Organization
of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional
and advertising purposes; Planning and conducting of trade fairs,
exhibitions and presentations for economic or advertising purposes;
Preparation and presentation of audio visual displays for advertising
purposes; Presentation of goods and services;Public relations
services; Rental of advertising space; Rental of advertising space
on-line; Sales demonstration [for others]; Sales promotion for
others; Sample distribution; Shows (Conducting business - ); Supply
chain management services; Telemarketing services; Trade show
and exhibition services.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018215239
Claim Date: 26/03/2020

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج؛ تنظيم العروض
ألغراض الدعاية واإلعالن؛ تنظيم العروض ألغراض التجارية؛ تنظيم المعارض
ألغراض الدعاية واإلعالن؛ تنظيم المعارض ألغراض األعمال التجارية؛ تنظيم توزيع
المؤلفات الدعائية للرد على االستفسارات الهاتفية؛ الالفتات اإلعالنية؛ لصق
اإلعالنات؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ عرض السلع؛ عرض السلع والخدمات
 أيضًا لصالح ما يسمى بخدمات التسوق عن بعد والتسوق،بالوسائل اإللكترونية
المنزلي؛ عرض السلع ألغراض ترويجية؛ خدمات عرض للتجارة؛ نشر اإلعالنات؛
نشر المواد الدعائية والترويجية؛ نشر مواد الدعاية للغير؛ نشر مواد الدعاية لآلخرين
عبر اإلنترنت؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ نشر مواد الدعاية والتسويق واإلعالن؛
 عينات]؛ توزيع، مواد مطبوعة، نشرات،توزيع ونشر مواد الدعاية واإلعالن [كتيبات
اإلعالنات واإلعال نات التجارية؛ توزيع اإلعالنات الدعائية؛ توزيع مواد الدعاية
واإلعالن؛ توزيع المواد اإلعالنية والتسويقية والترويجية؛ توزيع المنتجات ألغراض
الدعاية واإلعالن؛ توزيع المواد الترويجية؛ توزيع النشرات والعينات؛ توزيع العينات
ألغراض الدعاية؛ (تنظيم) المعارض ألغراض الدعاية واإلعالن؛ (تنظيم) المعارض
ألغراض األعمال التجارية؛ معارض أزياء لألغراض التجارية؛ توزيع المنشورات؛
دراسات التسويق؛ التجارة؛ الوظائف المكتبية؛ اإلعالنات عبر اإلنترنت؛ تنظيم وإقامة
العروض التقديمية للمنتجات؛ تنظيم الفعاليات لألغراض التجارية واإلعالنية؛ تنظيم
المعارض والمعارض التجارية لألغراض التجارية والترويجية؛ تنظيم الفعاليات
والمعارض التجارية والمعارض والعروض لألغراض التجارية والترويجية واإلعالنية؛
تخطيط وتنظيم المعارض التجارية والعروض التقديمية ألغراض اقتصادية أو دعائية؛
إعداد وتقديم العروض السمعية والبصرية ألغراض الدعاية؛ عرض السلع والخدمات؛
خدمات العالقات العامة؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ تأجير مساحات إعالنية على
اإلنترنت؛ عرض المبيعات [لآلخرين]؛ ترويج المبيعات لآلخرين؛ توزيع العينة؛
العروض (مباشرة األعمال)؛ خدمات إدارة سلسلة التوريد؛ خدمات التسويق عبر
.الهاتف؛ خدمات العروض والمعارض التجارية

EU : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
581380311 :رقم االدعاء
3535/51/37 :تاريخ االدعاء
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تاريخ ايداع الطلب :

24/09/2020

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

ديزني انتربرايزيس ،انك.
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 055ساوث بوينا فيستا ستريت ،بيربانك ،كاليفورنيا ،18038
الواليات المتحدة االمريكية
أبو غزالة للملكية الفكريةص.ب  88813 - 138855مبنى
مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم  ، 855شارع مكة ،عمان -
االردن
35
الصنف
801881

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالهدايا والهدايا التذكارية والمقتنيات واألعمال الفنية
والكتب والقرطاسية والبطاقات البريدية واللوازم المدرسية والزينة على شكل شارات وأطقم
الطالء الفنية والحرفية والدوري ات والمجالت والتقويمات وبطاقات المعايدة وقطع الديكور
المركزية وزينة الحفالت والمذكرات (اليوميات) وورق تغليف الهدايا وألبومات الصور
والمطبوعات الكرتونية وقبعات الحفالت والمناديل الورقية والملصقات وبطاقات التداول
واإللكترونيات ومقاطع الفيديو والموسيقى وحافظات وأغطية األجهزة المحمولة والكاميرات
وبرمجيات الحاسوب وألعاب الحاسوب وأجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية واألقراص
المضغوطة( )DDوأقراص الفيديو الرقمية ( )DVDوالنظارات والنظارات الشمسية ومقاعد
األطفال وحامالت األطفال ولعب األطفال والدمى واأللعاب والسلع الرياضية وديكورات
العطالت وبطاقات اللعب (الشدة) وسلع العناية الشخصية وأدوات التجميل (التزيين) غير
الطبية ومستحضرات التجميل ومعاجين األسنان والمجوهرات والساعات وساعات الحائط
وصناديق المجوهرات غير مصنوعة من المعادن الثمينة والحقائب وحقائب الظهر واألمتعة
وبطاقات األمت عة والمحافظ النسائية والمحافظ والمظالت والمالبس وأغطية الرأس وألبسة
القدم واألزياء ومالبس الرضع وإكسسوارات (ملحقات) الشعر وأربطة األحذية والوجبات
الخفيفة والحلوى والشوكوالتة والقهوة والشاي والمياه المعبأة في زجاجات وعصائر الفاكهة
والتماثيل واإلطارات واألثا ث والمرايا والوسائد واألجراس الهوائية واألدوات المنزلية وأدوات
المائدة وأواني الطعام وأدوات المشروبات وبرطمانات (آنية) البسكويت المحلى (كوكيز)
وبياضات السرير وبياضات الحمام والبياضات المنزلية واألعالم القماشية ومناشف الجولف.

24/09/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Disney Enterprises, Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, United States of America
Applicant for
Correspondence

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173119
Class
35

Trademark

Goods/Services
Retail services in relation to gift items and souvenirs,
collectibles, artwork, books, stationery, post cards, school
supplies, appliqués in the form of decals, arts and craft paint
kits, periodicals and magazines, calendars, greeting cards,
decorative centerpieces, party decorations, diaries, gift
wrapping paper, photograph albums, cartoon prints, party hats,
paper napkins, posters, trading cards, electronics, videos,
music, mobile device cases and covers, cameras, computer
software, computer games, computer hardware and peripherals,
CDs, DVDs, eyeglasses, and sunglasses, infant seats and
carriers, toys, dolls, games, sporting goods, holiday
decorations, playing cards, personal care items, non-medicated
toiletries, cosmetics, dentifrices, jewelry, watches, clocks,
jewelry boxes not made of precious metals, bags, backpacks,
luggage, luggage tags, purses, wallets, umbrellas, clothing,
headwear, footwear, costumes, infant wear, hair accessories,
shoe laces, snack foods, candy, chocolate, coffee, tea, bottled
water, fruit juices, figurines, frames, furniture, mirrors, pillows,
wind chimes, housewares, tableware, dinnerware,
beverageware, cookie jars, bed linen, bath linen, household
linen, fabric flags, golf towels.
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Date of

29/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SellAnyCar.com (FZE)
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah, P.O.Box: 120123

Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173106
Class
35

Goods/Services
Advertising; administrative processing of purchase orders;
advertising agencies; advertising by mail order; business
appraisals; business consultancy; business information;
business inquiries; business investigations; business
management and organization consultancy; business
management assistance; business management consultancy;
business organization consultancy; business research;
commercial information agencies; commercial information and
advice for consumers (consumer advice shop); commercial or
industrial management assistance; demonstration of goods;
dissemination of advertising matter; distribution of samples;
import-export agencies; marketing; marketing research;
marketing studies; modelling for advertising or sales
promotion; on-line advertising on a computer network; opinion
polling; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes; outdoor advertising; personnel
management consultancy; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; publication of
publicity texts; publicity; publicity agencies; rental of
advertising space; rental of advertising time on communication
media; sales promotion for others; sponsorship search;
telemarketing services; updating of advertising material; writing
of publicity texts.

29/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

(ح.م.كوم)م.سيالنيكار
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

835831:ب. ص، الشارقة

 برج-  الدوار السادس-  ابراج إعمار88810 - 81500 ب.ص
88  الطابق- ب
35
الصنف
801857

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، وكاالت الدعاية واإلعالن، الم عالجة اإلدارية لطلبات الشراء،خدمات الدعاية واإلعالن
 المعلومات، استشارات األعمال المهنية، تقييم األعمال،الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي
 استشارات في إدارة، تقصي حقائق األعمال، التحريات عن األعمال،واألخبار عن األعمال
 استشارات تنظيم، استشارات إدارة األعمال، المساعدة في إدارة األ عمال،وتنظيم األعمال
 تقديم المعلومات التجارية والنصح، وكاالت األنباء التجارية، أبحاث األعمال،األعمال
، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية،]للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين
، وكاالت االستيراد والتصدير، توزيع ا لعينات، نشر مواد الدعاية واإلعالن،عرض السلع
 خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو، دراسات التسويق، أبحاث التسويق،التسويق
 االستفتاء واستطالع، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر،ترويج المبيعات
 تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية،اآلراء
 عرض السلع، استشارات إدارة شؤون الموظفين، الدعاية واإلعالن الخارجي،أو إعالنية
 الدعاية، نشر نصوص الدعاية واإلعالن،على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة
 تأجير وقت للدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، وكاالت الدعاية واإلعالن،واإلعالن
 خدمات التسويق عبر، بحث الكفاالت،] ترويج المبيعات [لآلخرين،في وسائل االتصال
. كتابة نصوص الدعاية واإلعالن، تحديث مواد الدعاية واإلعالن،الهاتف

215

Date of

06/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Hussam Subhi Amin and
Partners Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid - Downtowan - Arar Street, P.O.Box:
384, 21110
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 728 -21110 Irbid - Amman New
Complex - Al-Sidawi Center - Third Floor
Office No. 52
173283
Class
35

Goods/Services
commercial intermediation services , advertising , advertising
agency services ,presentation of goods on communication
media, for retail purposes , outdooradvertising , import-export
agency services , typing , distribution of samples ,marketing ,
demonstration of goods , demonstration of oriental sweets and
Kunafa ,

06/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

حسام صبحي امين وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

38885 ,115:ب. ص، .- ش عرار- اربد

 الصيداوي-  مجمع عمان الجديد-  اربد38885 - 031 ب.ص
03  الطابق الثالث مكتب رقم- سنتر
35

الصنف

801311

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن,  خدمات الدعاية واإلعالن, خدمات الوساطة التجار ية
,  الدعاية واالعالن الخارجي,  لغايات البيع بالتجزئة،عرض البضائع عبر وسائل االتصال
 خدمات عرض,  التسويق,  توزيع العينات, الطباعة, خدمات وكاالت االستيراد والتصدير
,  خدمات عرض الحلويات الشرقية والكنافة, البضائع
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Date of

18/10/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

Suleiman Musa
Muhammad Dasan

18/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

سليمان موسى محمد دعسان

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة فردية

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

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman kherbet alsouq infront of abu
zagleh restaurant, P.O.Box: 863, 11621

,171:ب. ص، عمان خربة السوق مقابل مطاعم ابو زغلة
88738

Applicant for
P.O.Box 863 -11621 amman kherbet
Correspondence
alsouq infront of abu zagleh restaurant
Trademark
173170
Class
35

 عمان خربة السوق مقابل مطاعم ابو88738 - 171 ب.ص
زغلة
35
الصنف
801805

Goods/Services
trading of cosmetics
this trademark does not give owner the exclusive right to use
common words separately from the mark

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تجارة مواد التجميل
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة اذا ظهرت
بمعزل عن العالمة
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Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الحاج محمود محمد حبيبه واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88101 ,3587:ب. ص، عمان

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

 عمان جبيهة شارع ياجوز88101 - 3587 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Hajj Mahmoud Mohamed
Habibeh and his sons
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 2016, 11953

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman Al jubaiha
Correspondence
Yajouz street
Trademark
173163
Class
35

Goods/Services
advertising , outdoor advertising , dissemination of advertising
matter , presentation of goods including sweets and food, on
communication media, for retail purposes ,

35

الصنف

801871

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 عرض البضائع ومنها,  خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن, الدعاية واالعالن الخارجي
,  خدمات الدعاية واإلعالن, الحلويات والمأكوالت عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة
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Date of

01/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Chains Trading Company
Ltd
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman-Marka-Area al Zahraa-Naeem Bin
Miqren 11, P.O.Box: 961838, 11136
Applicant for
Amman-Shmeisani-StreetAbdul Aziz Al
Correspondence
Thaalabi - Building number 7
Trademark
173208
Class
35

Goods/Services
Display merchandise via means of communication, for retail
sale, including preserved legumes, cheese, edible oils, salted
fish, soft fish fillets / fillets, canned fish, preserved fruits,
skewered fish, jams, fruit jam, preserved meat, salted meats,
olive oil For food, preserved olives, preserved onions, pickles,
Salmon, salted fish, salted meat, sausage, preserved truffles,
yogurt, yogurt.

01/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

السالسل التجاريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

، 88  نعيم بن مقرن-  الزهراء-  ماركا- عمان
88817 ,178111:ب.ص
0 عمارة رقم- شارع عبد العزيز الثعالبي- الشميساني- عمان
35

الصنف

801351

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
، جبنة، لغايات البيع بالتجزئة ومنها بقول محفوظة،عرض البضائع عبر وسائل االتصال
،فواكة محفوظة،سمك محفوظ،فيليه/ شرائح سمك طرية،سمك مملح،زيوت صالحة لالكل
 زيتون، زيت زيتون للطعام،لحوم مملحة،لحوم محفوظة، مربى فواكه، مربيات،سمك فسيخ
لبن،كمأة محفوظة، سجق، لحوم مملحة، سمك مملح، سلمون،مخلالت،بصل محفوظ،محفوظ
. زبادي/لبن رائب،رائب
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تاريخ ايداع الطلب :

05/11/2020

اسم طالب التسجيل:

ازاد يحيى محمود ظاظا

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

05/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

عمان الصويفية شارع طارق الجندي  ،ص.ب,158315:
88815

AZAD yahya MAHMOUD
ZAZA
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman swefeih tareq jundi st, P.O.Box:
941234, 11194

ص.ب  88815 - 158315عمان الصويفية شارع طارق
الجندي
الصنف
801800

Applicant for
P.O.Box 941234 -11194 Amman swefeih
Correspondence
tareq jundi st
Trademark
173155
Class
35

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات عرض البضائع ومنها االكسسوارات ومستحضرات وادوات التجميل والحقائب
والهدايا
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة (ظاظا  ,زوم) بمعزل
عن العالمه

35

Goods/Services
demonstration of goods namely accessories, cosmetics, bags
and gifts
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (zaza, zoom)if used separately from the mark
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تاريخ ايداع الطلب :

19/11/2020

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

االسواق الحره االردنيه
االردن
مساهمة عامة
عمان  ،ص.ب88815 ,158758:

عنوان التبليغ

ص.ب  88815 - 158758عمان

رقم العالمة التجارية

801357

اعالن الجريدة الرسمية

19/11/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Jordanian duty free
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Public Shareholding Company
Applicant Career
Applicant Address Amman, P.O.Box: 941601, 11194

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة للبضائع ومنها السجائر و العطور و المكياج و الشوكوالته
والمشروبات الكحولية والسيجار و الكهربائيات و االلعاب منتجات البحر الميت و منتجات
يدوية ,
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيه
بمعزل عن العالمه

35

Applicant for
P.O.Box 941601 -11194 Amman
Correspondence
Trademark
173206
Class
35

Goods/Services
Retail services for these products cigarettes and perfumes and
chocolate and clothes and shoes electronics and alcoholic
spirits and games and dead sea products and
hand products ,
The registration of this mark does not give owners the right to
use common words separately from the mark
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Date of

02/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الحاج محمود محمد حبيبه واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88101 ,3587:ب. ص، عمان

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

 عمان جبيهة شارع ياجوز88101 - 3587 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Hajj Mahmoud Mohamed
Habibeh and his sons
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 2016, 11953

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman Al jubaiha
Correspondence
Yajouz street
Trademark
173164
Class
35

Goods/Services
advertising , outdoor advertising , dissemination of advertising
matter , presentation of goods including sweets and food, on
communication media, for retail purposes ,

35

الصنف

801875

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
,  خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن,  الدعاية واالعالن الخارجي, خدمات الدعاي ة واإلعالن
. عرض البضائع ومنها الحلويات والمأكوالت عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة
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Date of

03/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

03/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

كوليما لالستيراد والتصدير

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88815 ,158003:ب. ص، الصويفيه/عمان

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

الصويفيه/ عمان88815 - 158003 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

kolima for import and
export co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/al swifiya, P.O.Box: 941772, 11180

Applicant for
P.O.Box 941772 -11180 amman/al swifiya
Correspondence
Trademark
173081
Class
35

Goods/Services
Import and export of sanitary covers for bathrooms and their
accessories

35

الصنف

801518

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
استيراد وتصدير اغطيه صحيه للحمامات المنزليه ومستلزماتها
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/12/2020

اسم طالب التسجيل:

سيف جمعه محمود الرواشده

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

االردن
مؤسسة
عمان /القعقاع بن عمر  ،ص.ب:جبل الحسين88813 ,

عنوان التبليغ

ص.ب جبل الحسين  88813 -عمان /القعقاع بن عمر

رقم العالمة التجارية

801577

06/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجمل ة للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات البيطرية
والصحية والتزويدات الطبية

Saif Gumah Mahmoud
Alrawashdeh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
جبل Applicant Address Amman/alqaqa'a ben omer, P.O.Box:
, 11192الحسين

35

Applicant for
 -11192 Amman/alqaqa'aجبل الحسين P.O.Box
Correspondence
ben omer
Trademark
173066
Class
35

Goods/Services
retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations and medical supplies
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تاريخ ايداع الطلب :

08/12/2020

اسم طالب التسجيل:

نصر ابراهيم تامر خالد

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

االردن
فرد
عمان  ،ص.ب08331 ,88881:

عنوان التبليغ

ص.ب  08331 - 88881عمان

رقم العالمة التجارية

801811

اعالن الجريدة الرسمية

08/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

Naser Ibrahim Tamer
Khaled
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address amman, P.O.Box: 11118, 71223

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات البيع بالتجزئة التي تقدمها محالت السوبر ماركت  ,الدعاية واالعالن الخارجي ,
عرض البضائع عبر وسائل االتصال ،لغايات البيع بالتجزئة  ,التسويق ,

35

Applicant for
P.O.Box 11118 -71223 amman
Correspondence
Trademark
173189
Class
35

Goods/Services
retail services provided by supermarkets , outdoor advertising ,
presentation of godos on communication media, for retail
purposes , marketing ,
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Date of

09/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL-Baha Furniture and
Fabrics Trade
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Badeer AL- Deen Zaza, P.O.Box:
183336, 11118
Applicant for
P.O.Box 183336 -11118 Amman/Badeer
Correspondence
AL- Deen Zaza
Trademark
173064
Class
35

Goods/Services
Selling furniture, fabrics, accessories, carpets and curtains
fabrics

35

الصنف

09/12/2020

: تاريخ ا يداع الطلب

الباحه لتجارة المفروشات واالقمشه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88881 ,811117:ب. ص، عمان

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

 عمان88881 - 811117 ب.ص

عنوان التبليغ

801575

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات بيع المفروشات واالقمشة واالكسسوارات والسجاد واقمشة البرادي
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تاريخ ايداع الطلب :

09/12/2020

اسم طالب التسجيل:

تمران للمواد الغذائية

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

االردن
ذ.م.م
عمان  ،ص.ب88838 ,1811:

عنوان التبليغ

ص.ب  88838 - 1811عمان

رقم العالمة التجارية

801505

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تجارة القهوة والمكسرات الغذائية والتمونية وتجارة المنظفات

اعالن الجريدة الرسمية

09/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

TUMRAN FOOD STUFF
COMPANY
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 8139, 11121

الصنف

35

Applicant for
P.O.Box 8139 -11121 AMMAN
Correspondence
Trademark
173074
Class
35

Goods/Services
Coffee and food nuts trade and detergents trade
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اعالن الجريدة الرسمية

09/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

Al Darb Almoyassar for
management and
consulting services
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/mecca str, P.O.Box: 3622, 11953

الدرب الميسرللخدمات االداريه واالستشاريه

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88101 ,1733:ب. ص، ش مكه/عمان

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

Applicant for
P.O.Box 3622 -11953 amman/mecca str
Correspondence
Trademark
173072
Class
35

ش مكه/ عمان88101 - 1733 ب.ص

عنوان التبليغ

Date of

09/12/2020

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
business management and organization consultancy, business
management assistance, business management assistance

35

الصنف

801503

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 المساعدة في, المساعدة في إدارة األعمال,تقديم االستشارات عن اد ارة و تنظيم االعمال
إدارة األعمال
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تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

اسم طالب التسجيل:

باسل محمد فايز سليمان

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

االردن
مؤسسة فردية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

الزرقاء الرصيفه شارع االسكان  -االمير هاشم ،
ص.ب88817 ,178175:

16/12/2020
Basel Mohammad fayz
suleiman

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Alzarqa - AlIrsaefa - Isakan ST - princes
Hashim, P.O.Box: 961860, 11196

Applicant for
P.O.Box 961860 -11196 Alzarqa - AlIrsaefa
ص.ب  88817 - 178175الزرقاء الرصيفه شارع االسكان -
Correspondence
- Isakan ST - princes Hashim
االمير هاشم
Trademark
173321
Class
35
35
الصنف
801138

من اجل البضائع/الخدمات التالية
بيع بيض ,تجارة دواجن مبردة  ,تجارة المجمدات ,تجارة االلبان واالجبان

Goods/Services
Sell eggs , Chilled poultry trade, Freezers trade
Dairy and cheese trade
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تاريخ ايداع الطلب :

24/01/2021

اسم طالب التسجيل:

خالد محمد محمود صالح

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:

KHALED MOHMMAD
MAHMOUD SALAH
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address JABAL AL HUSSEIN, AL MANSEER
COMPLEX , SECOND FLOOR, AMMAN,
P.O.Box: 831153, 11121

جبل الحسين ،مجمع المناصير  ،الطابق الثاني  ،عمان ،
ص.ب88838 ,118801:
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 01
الطابق االرضي
801573

24/01/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واالعالن  ،تجارة االلبسة الجاهزة واالحذية والمالبس الرجالية والنسائية
والبسة االطفال .

Applicant for
Correspondence

35

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173062
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising and publicity services , trading of ready garments ,
shoes , men ,women and kids wears

230

تاريخ ايداع الطلب :

24/01/2021

اسم طالب التسجيل:

خالد محمد محمود صالح

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:

KHALED MOHMMAD
MAHMOUD SALAH
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address JABAL AL HUSSEIN, AL MANSEER
COMPLEX , SECOND FLOOR, AMMAN,
P.O.Box: 831153, 11121

جبل الحسين ،مجمع المناصير  ،الطابق الثاني  ،عمان ،
ص.ب88838 ,118801:
الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 01
الطابق االرضي
801578

24/01/2021

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات الدعاية واالعالن  ،تجارة االلبسة الجاهزة واالحذية والمالبس الرجالية والنسائية
والبسة االطفال .

Applicant for
Correspondence

35

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173061
Class
35

Trademark

Goods/Services
Advertising and publicity services , trading of ready garments ,
shoes , men ,women and kids wears
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/07/2020

اسم طالب التسجيل:

شركة الرقيم للخدمات اللوجستية والتدريب

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

االردن
ذ.م.م
المدينة/الشارع لبتراء/الرئيسي  ،ص.ب88815 ,535:

عنوان التبليغ

ص.ب  88815 - 535المدينة/الشارع البتراء /الرئيسي

رقم العالمة التجارية

801501

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الوساطه التجارية

06/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

ALRkeem for logisitic
services and traning
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:petra -Main street, P.O.Box:
420, 11180

36

Applicant for
P.O.Box 420 -11180 city/street:petra-Main
Correspondence
str
Trademark
173079
Class
36

Goods/Services
commercial brokarage
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تاريخ ايداع الطلب :

13/09/2020

اسم طالب التسجيل:

ايكوميرس تاكسي ميدل ايست اس.ايه ار.ال.

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

لوكسيمبورغ
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

ECommerce Taxi Middle
East S.à r.l.
lpc oapN ty
: LUXEMBOURG
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg,
Luxembourg

 ،0هيينهاف 8017 ،سينينغيربيرغ ،لوكسمبورغ

الخيار الصحيح للملكية الفكريةص.ب 88815 - 158801
عمان  ،ضاحية الرشيد  ،شارع ام عمارة  ،عمارة رقم ، 01
الطابق االرضي
801801

13/09/2020

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات بطاق ات االئتمان وبطاقات الخصم؛ خدمات دفع الفواتير عبر اإلنترنت؛ خدمات الدفع
اإللكتروني؛ خدمات تحويل األموال اإللكتروني والدفع؛ الخدمات المالية والنقدية والمصرفية؛
خدمات المحفظة اإللكترونية (خدمات الدفع)؛ خدمات التأمين.

Applicant for
Correspondence

36

 The Right Choice IP P.O.Box 84115311184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om
Omarah Street , Building No.59 Ground
floor 59
173179
Class
36

Trademark

Goods/Services
Credit card and debit card services; On-line bill payment
services; Electronic payment services; Electronic funds transfer
and payment services; Financial and monetary services, and
;)banking; Electronic wallet services (payment services
;Insurance services
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تاريخ ايداع الطلب :

29/10/2019

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

اكسون موبيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Exxon Mobil Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, USA

 0101الس كوليناس بوليفارد ،ارفينغ ،تكساس
00511ـ ، 3311الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801318

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تزويد المركبات بالوقود؛ خدمات غسيل السيارات؛ خدمات تشحيم المركبات.

29/10/2019

Date of

Applicant for
Correspondence

37

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173291
Class
37

Trademark

Goods/Services
Vehicle fueling services; car wash services; vehicle lubrication
services.
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Date of

28/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Tayeh and Akkad
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Prince Mohammad Street,
P.O.Box: 2693, 11181
Applicant for
P.O.Box 2693 -11181 Amman/ Prince
Correspondence
Mohammad Street
Trademark
173071
Class
37

Goods/Services
Maintenance, repair and installation of high voltage devices and
lines
The registration of this trade mark should be in blue color
according to the print filed with application
The registration of this mark does not give owners the right to
use the common words if used separately from the mark

37

الصنف

28/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

تايه وعقاد
االردن
تضامن
88818 ,3711:ب. ص، عمان

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

 عمان88818 - 3711 ب.ص

عنوان التبليغ

801508

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
صيانة واصالح وتركيب اجهزة وخطوط ضغط عالي
ان تسجيل هذه العالمة يجب ان يكون باللون االزرق كما هو مودع لدى مسجل العالمات
التجارية
ان ت سجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية
بمعزل عن العالمه
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Maintenance and repair of electronic cigarettes, tobacco heating
devices and electronic smoking devices; maintenance and
repair of batteries and battery chargers for electronic cigarettes,
tobacco heating devices and electronic smoking devices; all
these services being exclusively related to electronic cigarettes,
tobacco heating devices, electronic smoking devices and
batteries and battery chargers for electronic cigarettes, tobacco
heating devices and electronic smoking devices.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35179
Claim Date: 12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل3555 ،1 كواي جونرينود

88815 - 155001 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
173125
Class
37

27/08/2020

37

الصنف

801830

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 أجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين،خدمات صيانة وإصالح السجائر اإللكترونية
اإللكترونية؛ خدمات صيانة وإصالح البطاريات وشواحن البطاريات للسجائر اإللكترونية
وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ كل هذه الخدمات مرتبطة حصريًا
بالسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين والبطاريات اإللكترونية وشحن
.البطاريات للسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية

AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
10801 :رقم االدعاء
3535/51/83 :تاريخ االدعاء
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
EUTELSAT S. A.
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 70 Rue Balard, 75015 Paris, FRANCE

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173051
Class
37

Goods/Services
Installation, maintenance and repair of telecommunications
equipment, apparatus for recording, transmission, reproduction
and processing of data, sound and images; Maintenance and
repair of satellites in orbit or for the purposes of placing them in
orbit; Providing of information relating to the installation,
maintenance and repair of the aforesaid telecommunications
apparatus; Consultancy relating to the installation, maintenance
and repair of telecommunications, transmission and
broadcasting instruments, apparatus and equipment.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 20/4637079
Claim Date: 06/04/2020
The registration of this trademark should be limited in colour
blue according to the print filed with the application

15/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه. يوتلسات اس
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، باريس00580 ، رو باالرد05

 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
37
الصنف
801508

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 نسخ ومعالجة، إرسال، أجهزة لتسجيل، صيانة وتصليح معدات االتصاالت عن بعد،تركيب
صيانة وتصليح أقمار صناعية في مدار أو ألغراض وضعهم في، صوت وصور،بيانات
 صيانة وتصليح أجهزة االتصاالت السابق،توفير معلومات تتعلق بتركيب،مدار
 أجهزة ومعدات االتصاالت عن، صيانة وتصليح تجهيزات،استشارات تتعلق بتركيب،ذكرها
. اإلرسال والبث،بعد

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5710501/35 :رقم االدعاء
3535/55/57 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة محدده باللون االزرق ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

29/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
SellAnyCar.com (FZE)
lpc oapN ty
: UNITED ARAB EMIRATES
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Sharjah, P.O.Box: 120123

Applicant for
P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th
Correspondence
Circle, Tower B, 11th Floor
Trademark
173107
Class
37

Goods/Services
anti-rust treatment for vehicles; car wash; installation of doors
and windows; machinery installation, maintenance and repair;
motor vehicle maintenance and repair; motor vehicle wash;
painting, interior and exterior; rebuilding engines that have been
worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been
worn or partially destroyed; rental of bulldozers; rental of
cranes [construction equipment]; rental of excavators; rental of
road sweeping machines; repair information; repair of security
locks; re-tinning; retreading of tires [tyres]; rustproofing;
sanding; scaffolding; upholstering; upholstery repair;
varnishing; vehicle breakdown assistance [repair]; vehicle
cleaning; vehicle lubrication [greasing]; vehicle maintenance;
vehicle polishing; vehicle service stations [refuelling and
maintenance]; vehicle wash; vulcanization of tires [tyres]
[repair]; washing; window cleaning.

29/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

(ح.م.كوم)م.سيالنيكار
االمارات العربية المتحدة
شركة اجنبية

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

835831:ب. ص، الشارقة

 برج-  الدوار السادس-  ابراج إعمار88810 - 81500 ب.ص
88  الطابق- ب
37
الصنف
801850

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تركيب، تركيب األبواب والنوافذ، غسل السيارات،معالجة المركبات بمواد مضادة للصدأ
 دهان السطوح، غسل السيارات، صيانة وإصالح السيارات،وصيانة وإصالح ا لمعدات اآللية
 إعادة بناء الماكينات،ً  إعادة بناء المحركات المعطلة أو التالفة جزئيا،الداخلية والخارجية
،] تأجير الرافعات [معدات إنشاء،) تأجير الجرافات (البولدوزرات،ً المعطلة أو التالفة جزئيا
، إصالح أقفال الحماية، معلومات عن اإلصالح، ت أجير آالت كناسة الطرق،تأجير الحفارات
، السنفرة بالرمل، مقاومة الصدأ، إعادة تلبيس اإلطارات بالمطاط،إعادة الطالء بالقصدير
 تقديم المساعدة في، التلميع بالورنيش، إصالح مواد التنجيد، تنجيد األثاث،نصب السقاالت
، صيانة المركبات، تشحيم المركبات، تنظيف المركبات،]حال تعطل المركبات [خدمات تصليح
 فلكنة، غسل المركبات،][التزود بالوقود والصيانة
 محطات خدمة المركبات،تلميع المركبات
ّ
. تنظيف النوافذ، الغسيل،]اإلطارات بالمطاط [إصالح
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تاريخ ايداع الطلب :

05/03/2020

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

سناب إنك
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3003دونالد دوجالس لوب نورث  ،سانتا مونيكا  ،سي ايه
 ، 15550الواليات المتحدة االمريكية

05/03/2020

eaaN tpac lppA:
Snap Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North, Santa
Monica, CA 90405, USA.

UNITED TRADEMARK & PATENT
الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص.ب
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
 88815 - 130103عمان -العبدلي -مجمع شيكاغو -الطابق
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
الثاني -مكتب رقم 0
173095
Class
38
38
الصنف
801510

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات االتصاالت عن بعد  ،تحديدا اإلرسال اإل لكتروني للبيانات والرسائل والرسوم
التخطيطية والرسوم المتحركة والصور والفيديوهات ومحتوى الوسائط المتعددة
والمعلومات في مجال الترفيه؛ توفير وصول إلى قواعد بيانات الحاسوب و قواعد البيانات
االلكترونية و قواعد البيانات على الخط المباشر؛خدمات البث عبر االحاسوب أو شبكات
االتصاالت األخرى  ،تحديدا تحميل ونشر وعرض ووضع عالمات  ،واالرسال االلكتروني
للبيانات والمعلومات والرسائل والرسومات التخطيطية والرسوم المتحركة والفيديوهات
ومحتوى الوسائط المتعددة والصور ؛البث  ،والبث الشبكي  ،وتدفق  ،وارسال العروض
السمعية والبصري ة و التلفزيونية والمقاالت القصيرة ذات الصور الوصفية المتحركة مع
صور شخصيات رمزية ورموز تصويرية و نماذج وصور تمثل أفراد وتصاميم خيالية
ورسوم هزلية و مسلسالت رسوم هزلية و تعبيرات موجزة و رسوم تخطيطية لألشخاص
واألماكن واألشياء يبتكرها المستخدم عبر اإلنترنت وشبكات اإلتصاالت اإللكترونية ؛ البث
التلفزيوني لألجهزة المحمولة  ،تحديدا  ،الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة
الحاسوب الشخصية.

Date of

Applicant for
Correspondence
Trademark

Goods/Services
Telecommunications services, namely, electronic transmission
of data, messages, graphics, animations, images, videos,
multimedia content, and information in the field of
entertainment; providing access to computer, electronic and
online databases; broadcasting services over computer or other
communication networks, namely, uploading, posting,
displaying, tagging, and electronically transmitting data,
information, messages, graphics, animations, videos,
multimedia content, and images; broadcasting, webcasting,
streaming, and transmission of audio, video, television shows
and animated vignettes with user created avatars, graphic
icons, symbols, images representing individuals, fanciful
designs, comics, comic series, phrases, and graphical
depictions of people, places and things via the internet and
electronic communications networks; television broadcasting to
mobile devices, namely, mobile phones, tablets, and personal
computers
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
EUTELSAT S. A.
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 70 Rue Balard, 75015 Paris, FRANCE
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173048
Class
38

15/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه. يوتلسات اس
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، باريس00580 ، رو باالرد05
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة،855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
801551

Goods/Services
Telecommunications; Communication services by satellite;
Communications via fibre optic networks; Communication via computer
terminals, in particular the internet, extranets and intranets;
Communications by telephone; Telecommunications routing and
junction services; Transmission of industrial, commercial, advertising,
educational and recreational programmes and information; Sending of
telegrams; Computer-aided transmission of messages and images;
Computer-aided transmission and dissemination of data, sound and
images, in particular in the context of telephone conferences,
audioconferences, videoconferences; Transmission of information by
data transmission; Television and radio broadcasting; Television
broadcasting; Live television transmissions; Cable television
broadcasting; Broadcasting of television programmes by subscription;
Radio broadcasting; Transmission of electronic mail; Electronic mail
and electronic information dissemination, notably for worldwide
communications networks (such as the Internet); Transmission of
messages via a direct link with one or more satellites; Television
broadcasting, communication and transmission of data via satellite;
Transmission of sound, images, signals and data via satellite, via cable
or via an interactive network; Transmission of encrypted
communications; Electronic transmission of facsimiles and data with an
encryption and decryption function; High-speed data transmission for
telecommunications network operators; Providing telecommunications
connections to a global computer network; Rental of message sending
apparatus, except computers; Rental and exchange of
telecommunications apparatus, devices and installations; Telegraph
services; Telephone services; Telex services; Telecommunications and
radio communications, cellular telephone communication, in particular
call transfer, call referral, directory enquiries and voice message
services; Access to computerised or data transmission databases and
computer database servers; Provision of access to data on
communication networks; Providing access to electronic
communications networks; Automated downloading services for voice
and data systems of telecommunications installations; Downloading of
computer software updates for telecommunications networks; Providing
of information relating to telecommunications and broadcasting of
television programmes; Telephone assistance for users of
telecommunications apparatus, devices and installations;
Dissemination (transmission) of computer software updates for
telecommunications; Leasing access time to a computer for data
handling; Rental of access time to computer software updates for
telecommunications networks; Professional consultancy (connected
with telecommunications), not relating to the conduct of business;
Leasing access time to a computer database server, including for worldwide communications networks (such as the Internet).
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 20/4637079
Claim Date: 06/04/2020
The registration of this trademark should be limited in colour blue
according to the print filed with the application

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
االتصاالت عبر شبكات،خدمات االتصال عبر القمر الصناعي،االتصاالت عن بعد
، تحديدًا اإلنترنت،االتصال عبر الوحدات الطرفية الحاسوبية،األلياف الضوئية
خدمات توجيه مسار،االتصاالت عبر الهاتف،شبكات اإلكسترانت واإلنترانت
، إعالنية، تجارية،إرسال برامج ومعلومات صناعية،ووصالت االتصاالت عن بعد
اإلرسال بمساعدة الحاسوب لرسائل،إرسال برقيات،تعليمية وترفيهية
 تحديدًا في سياق، صوت وصور،إرسال ونشر بمساعدة الحاسوب لبيانات،وصور
إرسال معلومات بواسطة، مؤتمرات فيديو، مؤتمرات صوتية،مؤتمرات هاتفية
إرساالت مباشرة عبر،بث عبر التلفاز،بث عبر التلفاز والراديو،إرسال بيانات
بث،بث برامج تلفزيونية بواسطة االشتراك،بث عبر التلفاز بواسطة كابل،التلفاز
،نشر بريد إلكتروني ومعلومات إلكترونية،إرسال بريد إلكتروني،عبر الراديو
إرسال،)بشكل ملحوظ لشبكات االتصاالت في جميع أنحاء العالم (مثل اإلنترنت
 توصيل،بث،رسائل عبر رابط مباشر بواسطة واحد أو أكثر من األقمار الصناعية
 إشارات، صور،إرسال صوت،وإرسال عبر التلفاز لبيانات بواسطة قمر صناعي
إرسال اتصاالت، عبر كابل أو عبر شبكة تفاعلية،وبيانات عبر قمر صناعي
إرسال إلكتروني لصور طبق األصل وبيانات مع خاصية التشفير وفك،مشفرة
توفير،إرسال بيانات عالي السرعة لمشغالت شبكات االتصاالت عن بعد، التشفير
،تأجير أجهزة إرسال رسائل،وصالت االتصاالت عن بعد لشبكة حاسوبية دولية
 ووسائل وتجهيزات االتصاالت عن،تأجير وتبديل أجهزة،باستثناء الحواسيب
اتصاالت عن بعد واتصاالت،خدمات التلكس،خدمات الهاتف،خدمات البرقيات،بعد
، تحويل المكالمة، تحديدًا خدمات نقل المكالمة، اتصال الهاتف الخلوي،السلكية
الوصول إلى قواعد بيانات وخوادم قواعد،استعالمات الدليل والرسائل الصوتية
توفير الوصول إلى بيانات على شبكات،بيانات حاسوبية محوسبة أو إرسال بيانات
خدمات التنزيل الذاتي،توفير الوصول إلى شبك ات اتصاالت إلكترونية،اتصاالت
تنزيل تحديثات برمجيات،لنظم صوت وبيانات لتجهيزات اتصاالت عن بعد
توفير معلومات تتعلق باالتصاالت عن بعد،حاسوبية لشبكات االتصاالت عن بعد
 ووسائل،المساعدة عبر الهاتف لمستخدمي أجهزة،وبث برامج تلفزيونية
نشر (إرسال) تحديثات برمجيات حاسوبية،وتجهيزات االتصاالت عن بعد
تأجير وقت،تأجير وقت وصول إلى حاسوب لمداولة بيانات،لالتصاالت عن بعد
االستشارات،وصول إلى تحديثات برمجيات حاسوبية لشبكات االتصاالت عن بعد
تأجير وقت، وليست المتعلقة بسير العمل،)المهنية (المتصلة باالتصاالت عن بعد
 يشتمل على شبكات اتصاالت في جميع،وصول إلى خادم قاعدة بيانات حاسوبية
.)أنحاء العالم (مثل اإلنترنت

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5710501/35 :رقم االدعاء
3535/55/57 :تاريخ االدعاء
اان تسجيل هذه العالمة محدده باللون االزرق ذلك بموجب النموذج المودع مع
.الطلب
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Discovery
Communications, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8403 Colesville Road, Silver Spring,
Maryland 20910 USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173111
Class
38

Goods/Services
Communications services, namely, transmitting streamed
sound and audio-visual recordings via the internet, cable
networks, wireless networks, satellite, or interactive multimedia
networks; audio and video broadcasting services over the
internet; transmission of information in the audio-visual field;
television broadcasting services; cable television broadcasting;
satellite television broadcasting; mobile media services in the
nature of electronic transmission, broadcasting, and delivery of
entertainment media content; podcasting services; webcasting
services; video-on-demand transmission services; providing
on-line forums for transmission of messages among computer
users; providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field
of general interest; providing access to aggregated content in
the field of general human interest via the internet, cable
networks, wireless networks, satellite, or interactive multimedia
networks
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 90/112255
Claim Date: 13/08/2020
The registration of this trademark should be limited in red,
orange, yellow, green, purple and blue colors according to the
print filed with the application

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،ديسكوفري كوميونيكيشنز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

35185  ميريالند، سيلفر سبرينغ، كولسفيل رود1551
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
38
الصنف
801888

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
مرئية مذاعة عبر اإلنترنت- خدمات االتصاالت وبالتحديد إرسال تسجيالت صوتية ومسموعة
،وشبكات الكابل وشبكات السلكية وأقمار صناعية أو شبكات وسائط متعددة تقاعلية أخرى
 إرسال المعلومات في مجال الوسائط المسموعة،خدمات بث الصوت والفيديو عبر اإلنترنت
 بث تليفزيوني عبر األقمار، بث تليفزيوني عبر الكابل، خدمات البث التليفزيوني،المرئية
 خدمات الموبايل في صورة إرسال و بث و واستقبال إلكتروني لمحتوى وسائط،الصناعية
 خدمات، خدمات البث عبر الويب،) خدمات البودكاست (تسجيالت عبر اإلنترنت،ترفيهية
 توفير منتديات أونالين إلرسال رسائل بين مستخدمي الحاسب،عند الطلب- إرسال الفيديو
 توفير غرف محادثات أونالين ومنتديات مراسلة إلكترونية إلرسال رسائل بين،اآللي
مجمع في
 توفير إمكانية الوصول إلى محتوى،المستخدمين متعلقة بمجال ذي االهتمام الشائع
ّ
مجال شائع عبر اإلنترنت وشبكات الكابل وشبكات السلكية وأقمار صناعية أو شبكات وسائط
متعددة تفاعلية أخرى

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
883300/15 :رقم االدعاء
3535/51/81 :تاريخ االدعاء
 البنفسجي، األخضر، األصفر، البرتقالي،ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان األحمر
.واألزرق ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

27/09/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

CHINA MERCHANTS
GROUP LIMITED

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5/F China Merchants Tower, China
Merchants Center, No. 118 Jianguo Road,
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Goods/Services
transport; providing transportation information; packaging of
goods; rental of navigational systems; ship brokerage; marine
transport; storage / warehousing; distribution of energy;
delivery of goods; transport by pipeline

: تاريخ ايداع الطلب

تشاينا ميرتشنتس غروب ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

. نمبر، تشاينا ميرتشنتس سنتر،إف تشاينا ميرتشنتس تاور/0
 الصين، بكين، شاويانغ ديستريكت، جيانغو رود881
88815 - 158801 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 01  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
173177
Class
39

27/09/2020

39

الصنف

801800

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النقل؛ توفير معلومات النقل؛ تغليف السلع؛ تأجير األنظمة المالحية؛ السمسرة في السفن؛
 التخزين في مستودعات؛ توزيع الطاقة؛ توصيل السلع؛ النقل عن/ النقل البحري؛ التخزين
.طريق خطوط األنابيب
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Date of

27/09/2020

eaaN tpac lppA:

اعالن الجريدة الرسمية

CHINA MERCHANTS
GROUP LIMITED

lpc oapN ty
: CHINA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 5/F China Merchants Tower, China
Merchants Center, No. 118 Jianguo Road,
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Goods/Services
transport; providing transportation information; packaging of
goods; rental of navigational systems; ship brokerage; marine
transport; storage / warehousing; distribution of energy;
delivery of goods; transport by pipeline

: تاريخ ايداع الطلب

تشاينا ميرتشنتس غروب ليمتد

:اسم طالب التسجيل

الصين
شركة اجنبية

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

. نمبر، تشاينا ميرتشنتس سنتر،إف تشاينا ميرتشنتس تاور/0
 الصين، بكين، شاويانغ ديستريكت، جيانغو رود881
88815 - 158801 ب.الخيار الصحيح للملكية الفكريةص
، 01  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
173178
Class
39

27/09/2020

39

الصنف

801801

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
النقل؛ توفير معلومات النقل؛ تغليف السلع؛ تأجير األنظمة المالحية؛ السمسرة في السفن؛
 التخزين في مستودعات؛ توزيع الطاقة؛ توصيل السلع؛ النقل عن/ النقل البحري؛ التخزين
.طريق خطوط األنابيب
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Date of

06/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Hussam Subhi Amin and
Partners Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid - Downtowan - Arar Street, P.O.Box:
384, 21110
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 728 -21110 Irbid - Amman New
Complex - Al-Sidawi Center - Third Floor
Office No. 52
173284
Class
39

Goods/Services
packaging of oriental sweets and Kunafa , wrapping of oriental
sweets and Kunafa ,storage of goods , wrapping of goods ,
packaging of goods , storage of oriental sweets
and Kunafa ,

06/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

حسام صبحي امين وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

38885 ,115:ب. ص، - ش عرار- اربد

 الصيداوي-  مجمع عمان الجديد-  اربد38885 - 031 ب.ص
03  الطابق الثالث مكتب رقم- سنتر
39

الصنف

801315

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات,  تغليف الحلويات الشرقية والكنافة, خدمات تغليف الحلويات الشرقية والكنافة
 خدمات تخزين الحلويات الشرقية,  خدم ات تغليف البضائع,  تغليف البضائع, تخزين البضائع
, والكنافة
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

26/11/2020

اسم طالب التسجيل:

التحول للسياحة والسفر

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

االردن
ذ.م.م
عمان  -جبل عمان  -شارع زهران  ،ص.ب88881 ,0307:

عنوان التبليغ

ص.ب  88881 - 0307جبل عمان شارع زهران

رقم العالمة التجارية

801333

26/11/2020
SWITCH FOR TRAVEL
AND TOURISM

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تنظيم الجوالت السياحية ,ترتيب رحالت السفر السياحية ,حجوزات السفر

39

Date of

eaaN tpac lppA:

lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN - JABAL AMMAN - ZAHRAN ST.,
P.O.Box: 7276, 11118
Applicant for
P.O.Box 7276 -11118 jabal amman zahran
Correspondence
st.
Trademark
173222
Class
39

Goods/Services
arranging of cruises, arranging of travel tours, travel reservation
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Date of

09/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Golden ways logistics
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman / mecca street, P.O.Box: 17393,
11195
Applicant for
P.O.Box 17393 -11195 Amman / mecca
Correspondence
street
Trademark
173322
Class
39

Goods/Services
freight brokerage

39

09/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الطرق الذهبيه لخدمات الشحن
االردن
م.م.ذ
88810 ,80111:ب. ص،  شارع مكه- عمان

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

 عمان88810 - 80111 ب.ص

عنوان التبليغ

الصنف

801133

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
وساطة الشحن
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Date of

16/06/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
All for jordan training LLC
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Shmesani -Abdlhameedsharaf street Amman -Jordan , P.O.Box: 100245, 11193

16/06/2019

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة من اجل االردن للتدريب ذ
االردن
م.م.ذ

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

، 11 شارع عبد الحميد شرف عمارة- الشميساني- عمان
88811 ,855350:ب.ص

Applicant for
P.O.Box 100245 -11193 Shmesani شارع عبد- الشميساني-  عمان88811 - 855350 ب.ص
Correspondence
Abdlhameedsharaf street -Amman -Jordan
11 الحميد شرف عمارة
Trademark
173308
Class
41
41
الصنف
801151

Goods/Services
Ar - ging and conducting of symposiums ; Arranging and
conducting of conferences ; Arranging and conducting of
workshops training ; Organization of seminars ; Exhibitions (
Organization of - ) for cultural or educational purposes ;
Entertainment ; Instruction services ; educational rogrammes
production ; Educationservices ; arranging and conducting of
workshops

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تنظيم,  تنظيم وإدارة ورش العمل والتدريب,  تنظيم وإدارة المؤتمرات, نظيم وإدارة الندوات
،  خدمات التعليم,  الترفيه وإنتاج برامج تعليمية, المعارض لألغراض الثقافية والتعليمية
. ) خدمات ترتيب وعقد ورشات العمل ( تدريب
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Date of

18/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
hanan helmi saed natour
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -city mall, P.O.Box: 754, 11941

Applicant for
P.O.Box 754 -11941 amman -city mall
Correspondence
Trademark
173200
Class
41

Goods/Services
oviding educational entertainment services for, children.
Providing arts and crafts materials to needy, children for
charitable purposes, drawing instructions, art instructions.

41

الصنف

18/11/2019

: تاريخ ايداع الطلب

حنان حلمي سعيد ناطور
االردن
مؤسسة فردية
88158 ,005:ب. ص، سيتي مول- عمان

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

سيتي مول-  عمان88158 - 005 ب.ص

عنوان التبليغ

801355

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
توفير المواد الفنية والحرفية لألطفال, .تقديم خدمات تعليمية وترفيهية لالطفال
.والتعليمات الفنية, المحتاجين لألغراض الخيرية وتعليمات الرسم
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Date of

05/03/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Snap Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2772 Donald Douglas Loop North, Santa
Monica, CA 90405, USA.

: تاريخ ايداع الطلب

سناب إنك
امريكا
شركة اجنبية

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

 سي ايه،  سانتا مونيكا،  دونالد دوجالس لوب نورث3003
 الواليات المتحدة االمريكية، 15550

UNITED TRADEMARK & PATENT
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
0 مكتب رقم- الثاني
173096
Class
41
41
الصنف
801517

Applicant for
Correspondence
Trademark

05/03/2020

Goods/Services
Mobile media and entertainment services in the nature of
animated and non-animated content preparation, namely,
creation and production of multimedia entertainment content in
the form of avatars, graphic icons, symbols, images
representing individuals, fanciful designs, comics, comic series,
phrases, and graphical depictions of people, places and things;
Entertainment services, namely, providing non-downloadable
movies, television shows, webcasts, audiovisual, and
multimedia works in the fields of music, sports, art, fashion,
current events, recreational activities and general interest via
the internet; Entertainment services in the nature of
development, creation, production, distribution, and postproduction of television shows, webcasts, audiovisual, and
multimedia entertainment content; production and distribution
of television shows; Animation production services; providing
graphics in the nature of avatars, graphic icons, symbols,
images representing individuals, fanciful designs, comics,
comic series, phrases, and graphical depictions of people,
places and things that end users can transmit and receive by
means of the Internet or other computer or telecommunication
networks, wireless communications networks, or by using
computers, laptops, mobile equipment, and handheld digital
electronic devices

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
،  تحديدا، خدمات الوسا ئط المتحركة والترفيه في شكل إعداد محتوى متحرك وغير متحرك
ابتكاروانتاج محتوى ترفيهي متعدد الوسائط في شكل صور شخصيات رمزية ورموز
تصويرية و نماذج وصور تمثل أفراد وتصاميم خيالية ورسوم هزلية و مسلسالت رسوم
هزلية و تعبيرات موجزة و رسوم تخطيطية لألشخاص واألماكن واألشياء ؛ خدمات الترفيه
 توفير أفالم السينمائية وعروض تلفزيونية و بث شبكي وأعمال سمعية بصرية،  تحديدا،
وأعمال متعددة الوسائط غير قابلة للتنزيل في مجاالت الموسيقى والرياضة والفن واألزياء
والمناسبات الجارية واألنشطة االستجمامية والمصلحة العامة عبر اإلنترنت ؛ خدمات الترفيه
في شكل تطوير و ابتكار و إنتاج و توزيع وما بعد إنتاج العروض التلفزيونية والبث الشبكي
والمحتوى الترفيهي السمعي البصري والمتعدد الوسائط ؛ إنتاج وتوزيع العروض التلفزيونية
؛ خدمات إنتاج الرسوم المتحركة ؛ توفير رسومات تخطيطية على شكل صور شخصيات
رمزية ورموز تصويرية و نماذج وصور تمثل أفراد وتصاميم خيالية ورسوم هزلية و
مسلسالت رسوم هزلية و تعبيرات موجزة و رسوم تخطيطية لألشخاص واألماكن واألشياء
حيث بإمكان المستخدم النهائي إرسالها و استالمها بواسطة اإلنترنت أو شبكات الحاسوب
ا و اإلتصاالت عن بعد األخرى أو شبكات االتصاالت الالسلكية أو بإستخدام أجهزة الحاسوب
وأجهزة الحاسوب المحمولة و المعدات المتحركة و األجهزة االلكترونية الرقمية المحمولة
. باليد
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Date of

07/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

ac lppAeaaN tp:
Electronic Arts Inc.
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 209 Redwood Shores Parkway, Redwood
City, California, 94065 United States

: تاريخ ايداع الطلب

.إليكترونيك آرتس إنك
امريكا
شركة اجنبية

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

، كاليفورنيا، ريدوود سيتي،ريدوود شوريس باركواي351
 الواليات المتحدة،15570

UNITED TRADEMARK & PATENT
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
الطابق- مجمع شيكاغو- العبدلي-  عمان88815 - 130103
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
0 مكتب رقم- الثاني
173089
Class
41
41
الصنف
801511

Applicant for
Correspondence
Trademark

07/05/2020

Goods/Services
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games; entertainment services, namely, providing computer
games accessed and played via mobile and cellular phones and
other wireless devices; provision of information relating to
electronic computer games provided via the Internet;
organizing, conducting and operating video game competitions
and tournaments; entertainment services in the nature of
arranging of electronic sports and video game contests, games,
tournaments and competition; entertainment services, namely,
providing a website featuring non-downloadable videos
featuring live video game tournaments played by video game
players

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تحديدا ألعاب، التزويد بألعاب الكمبيوتر عبر االنترنت؛ خدمات الترفيه،َ  تحديدا،خدمات الترفيه
الكمبيوتر التي يمكن الوصول اليها ولعبها عن طريق الموبايالت والهواتف الخلوية وغير من
األجهزة الالسلكية؛ توفير المعلومات المتعلقة بألعاب الكومبيوتر االلكترونية عبر االنترنت؛
تنظيم إجراء وتشغيل بطوالت ومسابقات ألعاب الفيديو ؛ خدمات الترفيه على شكل إقامة
،  تحديدا،الرياضات االلكترونية وألعاب وبطوالت ومسابقات ألعاب الفيديو؛ خدمات الترفيه
التزويد بمواقع الكترونية تضم فيديوهات غير قابلة للتنزيل تضم بطوالت ألعاب فيديو بتم
.لعبها من قبل العبي ألعاب الفيديو
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تاريخ ايداع الطلب :

21/05/2020

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

اف .هوفمان -الروش أيه جي
سويسرا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

جرينزاشير شتراسيه  ،835سي اتش  5505بازل ،سويسرا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801818

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات التعليم والتدريب المتعلق باألمراض واالضطرابات العصبية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءCH :
رقم االدعاء3535/53701 :
تاريخ االدعاء3535/53/37 :

الصنف

21/05/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

41

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173181
Class
41

Trademark

Goods/Services
Education and training related to neurological diseases and
disorders.
Priority claim: Claim Country: CH
Claim No.: 02678/2020
Claim Date: 26/02/2020
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تاريخ ايداع الطلب :

16/06/2020

اسم طالب التسجيل:
جنسية الطا لب:
نوع طالب التسجيل
مهنة طالب التسجيل
عنوان طالب التسجيل

سيكس كونتيننتس لميتد
بريطانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

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

برودواتر بارك ،دنهام ،باكينجهامشير يوبي 0 1أتش أر،
المملكة المتحدة
اليافي للملكية الفكريةص.ب  80511 - 88810عمان
801831

الصنف

41

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات النوادي الصحية ،وهي توفير اإلرشادات واالستشارات في مجال التمارين الرياضية
البدنية وحصص لياقة بدنية لآلخرين؛ توفير اجهزة التمرين الرياضي ،وتوفير مرافق اللياقة
البدنية والتمارين الرياضية ،وخدمات تدريب اللياقة البدنية الشخصية؛ توفير تسهيالت لعبة
الغولف ،والتنس ،والسباحة ،وال لياقة البدنية ،وتوفير تسهيالت اإلستجمام ،والفعاليات
االجتماعية وتوفير تسهيالت الدخول إلى الشاطئ ؛ توفير خدمات اللياقة البدنية والتمارين
الرياضية  ،وهي ركوب الدراجات في األماكن المغلقة وارشادات اليوجا والبيالتس ومرافق
اللياقة البدنية الخاصة بذلك؛ تشغيل وإدارة واستئجار الرحالت لألنشطة الترفيهية وهي ركوب
األمواج وركوب القوارب واإلبحار والغطس والغوص ؛ حجز أ ألنشطة المقدمة من قبل
أطراف أخرى ؛ الخدمات التعليمية وهي إقامة حصص والحلقات الدراسية والمؤتمرات
وورشات العمل والرياضات الروحية والمعسكرات والرحالت الميدانية في مجاالت الصحة
والسالمة العامة والتغذية والتمارين والتكيف البدني واللياقة البدنية ،والتدريب البدني،
والجمال والعناية بالبشرة وإدارة الضغوط ؛ إدارة الشواطئ وإدارة العمليات الترفيهية
واالستجمامية ؛ خدمات التدريب على الحياة في مجال التغذية ،والصحة والسالمة العامة ؛
خدمات السكن الخاص وخدمات النوادي االجتماعية الخاصة ؛ توفير خدمات تشغيل النوادي
الصحية ونوادي اللياقة البدنية ؛ تقديم االستشارات في مجال اللياقة البدنية

االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءGB :
رقم االدعاء1503510 :
تاريخ االدعاء3581/83/80 :

16/06/2020

Date of

Applicant for
AlYafi for Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
11195 -17039 Amman
Trademark
173129
Class
41

Goods/Services
Health club services, namely, providing instruction and
consultation in the field of physical exercise and exercise
;classes to others; providing use of exercise equipment
providing fitness and exercise facilities; personal fitness
training services; providing golf, tennis, swimming, fitness,
;recreational, social function and beach access facilities
providing physical fitness and exercise services, namely, indoor
cycling, yoga and pilates instruction and fitness facilities
therefor; operating trips and charters for recreational activities,
;namely, surfing, boating, sailing, snorkeling, and skin diving
making reservations and bookings for activities provided by
third parties; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops, retreats, camps and field
trips in the field of health and wellness, nutrition, exercise,
physical conditioning, physical fitness, physical training,
beauty, skin care, and stress management; managing beach and
recreational operations; life coaching services in the fields of
diet, health, and wellness; private residence and private social
club services; operating health and fitness facilities; providing
consultation in the field of physical fitness
Priority claim: Claim Country: GB
Claim No.: 3452095
Claim Date: 17/12/2019
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Date of

02/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Société des Produits
Nestlé S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland

Goods/Services
Education; training; educational services related to food and
beverages products; education and providing of training in
nutrition, health and food; cultural activities; all these services
also provided online; providing online electronic publications;
publication of texts other than for advertisement; nutritional
education, all services related to training and education in food
and nutrition.
The registration of this trademark should be in blue and orange
colors according to the print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه.سوسيتيه دي برودوي نستله أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، مدينة فيفاي8155

88815 - 155001 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
173262
Class
41

02/07/2020

41

الصنف

801373

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات التعليمية؛ التدريب؛ الخدمات التعليمية المتعلقة بالمنتجات الغذائية والمشروبات؛
التعليم وتوفير التدريب في مجال التغذية والصحة والغذاء؛ األنشطة ثقافية؛ جميع هذه
الخدمات مقدمة أيضا عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية على اإلنترنت؛
نشر نصوص عدا عن النصوص الدعائية؛ خدمات التعليم في مجال التغذية وجميع الخدمات
.المتعلقة بالتدريب والتعليم في مجال الغذاء والتغذية
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق والبرتقالي وذلك بموجب النموذج
.المودع مع الطلب
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اعالن الجريدة الرسمية

16/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

Happy wedding to
managed and organize
widdings
N lpc oapty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address ,Amman-Alyadodeh P.O.Box: 3948, 11953

شركة الزفاف السعيد الدارة وتجهيز الحفالت

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88101 ,1151:ب. ص، عمان اليادودة

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

Applicant for
,Amman-Alyadodeh P.O.Box: 3948, 11953
Correspondence
Trademark
173191
Class
41

88101 ,1151:ب. ص، عمان اليادودة

عنوان التبليغ

801818

رقم العالمة التجارية

Date of

16/08/2020

eaaN tpac lppA:

Goods/Services
Entertainment services, providing entertainment, booking
services for investigative events, entertainment club apparel,
entertainment services provided by circuses, entertainment
services provided by night clubs, Organizing entertainment
events, organizing events for entertainment purposes, planning
parties, party planning services, reserving seats for
entertainment events, organizing award ceremonies for
entertainment purposes, anniversary receptions, planning
birthday parties, planning graduation events parties, planning
weddings, organizing exhibitions and increasing them. Booking
services for events. Educational and sports, services in horse
racing, recreational nature for boats and yachts, altaelim
waltadrib fi majal almusigaa, ibagat aleurud almawsiqiat
waleurud alhayat alkhadamat fi sibaqat alsayarat walmuearid
khadamat alturafiyh fi lileurud alhayat lilmaghnin khadamat
alturafiyh fi alsiynama walmusiqaa walriyadih walfidyu
walmusarah , khadamat alturafiyh fi aleurud alhayat almaryiyat
walmasmueih waeurud almusiqaa wal'akhbar walkumidia
Education and training in the field of music, music races and live
shows, services in car races and exhibitions, entertainment
services for live performances, for singers, entertainment
services in cinema, music, sports, video and theater,
entertainment services for live visual and audio shows, music
shows, news and comedy.

41

الصنف

الخدمات التالية/من اجل البضائع

 خدمات الحجز الحداث,  توفير الترفيه, خدمات الترفيه
 الخدمات الترفيهيه الثي, مالبس النادي الترفيهي,االستقصاه
 الخدمات الترفيهيه التي تقدمها النوادي,تقدمها السيركات
 تنظيم االحداث الغراض, وتنظيم االحداث الترفيهيه, الليليه
 حجز,  خدمات التخطيط للحفالت,الترفيه تخطيط الحفالت
المقاعد لالحداث الترفيهية » تنظيم حفالت توزيع جوائز
 التخطيط, ألغراض الترفيه حفالت استقبال الذكرى السنوية
لحفالت اعياد الميالد التخطيط لحفالت احداث التخرج التخطيط
لحفالت الزفاف تنظيم المعارض واداراتها خدمات الحجز
لالحداث التعليمية والرياضية » خدمات في سباقات الخيول
 التعليم والتدريب في,الطبيعه الترفيهة للقوارب واليخوت
 سباقات العروض الموسيقية والعروض,مجال الموسيقى
الحية الخدمات في سباقات السياراتوالمعارض خدمات الترفيه
في للعروض الحية للمغنين خدمات الترفيه في السينما
 خدمات الترفيه في,والموسيقى والرياضه والفيديو والمسرح
العروض الحية المرئية والمسموعه وعروض الموسيقى
. واالخبار والكوميديا
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

aaN tpac lppA e:

American Petroleum
Institute
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 Massachusetts Avenue, NW,
Washington, D.C. 20001, 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
173045
Class
41

Goods/Services
Educational services, namely, conducting training classes,
seminars and conferences concerning the petroleum industry;
organizing educational events in the nature of public
educational campaigns to raise awareness of public policy
issues relating to energy and the petroleum industry
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/817,256
Claim Date: 02/03/2020

26/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اميريكان بيتروليوم انستيتيوت

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

.سي. دي، واشنطن، ان دبليو، ماساتشوستس افينيو355
 الواليات المتحدة األمريكية،35558
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
801550

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات التعليمية وبالتحديد إقامة الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات الخاصة بصناعة
 تنظيم فعاليات تثقيفية على شكل حمالت تثقيفية عامة للتوعية(رفع الوعي) بقضايا،البترول
الس ياسة العامة المتعلقة بالطاقة وصناعة البترول
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
180,307/11 :رقم االدعاء
3535/51/53 :تاريخ االدعاء
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Date of

27/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Philip Morris Products
S.A.
lpc oapN ty
: SWITZERLAND
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel,
Switzerland

Goods/Services
Entertainment services; arranging events for cultural and
entertainment purposes; organizing cultural activities.
Priority claim: Claim Country: AD
Claim No.: 35179
Claim Date: 12/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

:اسم طالب التسجيل

سويسرا
شركة اجنبية

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

 سويسرا، نيوشاتيل3555 ،1 كواي جونرينود

88815 - 155001 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
173127
Class
41

27/08/2020

41

الصنف

801830

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.خدمات الترفيه؛ خدمات تنظيم األحداث للغايات الثقافية والترفيهية؛ تنظيم النشاطات الثقافية
AD : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
10801 :رقم االدعاء
3535/51/83 :تاريخ االدعاء
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Aziz Izzat Aziz Sajdi
apN lpc o ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address 10, Saif Al Deen Al Kilani, Amman, Jordan,
P.O.Box: 921100, 11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173052
Class
41

Goods/Services
Publication of the editorial content of sites accessible via a
global computer network, Publication of educational materials,
Publication of educational teaching materials.

15/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

عزيز عزت عزيز السجدي
االردن
فرد

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

,138855:ب. ص،  االردن، عمان، سيف الدين الكيالني، 85
88813
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
801503

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
نشر المحتوى التحريري للمواقع التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة حاسوب عالمية ونشر
المواد التعليمية ونشر المواد التعليمية التربوية
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
EUTELSAT S. A.
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 70 Rue Balard, 75015 Paris, FRANCE

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173049
Class
41

Goods/Services
Education; Providing of training; Entertainment; Entertainment
via television, radio, cinema, cable television, satellite television
and the internet; Entertainment information; Rental of radio and
television sets; Providing of training for users and specialist
technicians relating to telecommunications equipment;
Publication of printed matter; Electronic publication of books,
magazines and periodicals online.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 20/4637079
Claim Date: 06/04/2020
The registration of this trademark should be limited in colour
blue according to the print filed with the application

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه. يوتلسات اس
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، باريس00580 ، رو باالرد05

 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
801551

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 تلفاز القمر، تلفاز الكابل، السينما، الراديو،الترفيه عبر التلفاز،الترفيه،توفير التدريب،التعليم
توفير التدريب،تأجير مجموعات راديو وتلفاز،معلومات ترفيهية،الصناعي واإلنترنت
نشر مواد،للمستخدمين والفنيين المتخصصين الذي يتعلق بمعدات االتصاالت عن بعد
. مجالت ودوريات عبر اإلنترنت،نشر إلكتروني لكتب،مطبوعة

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5710501/35 :رقم االدعاء
3535/55/57 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة محدده باللون االزرق ذلك بموجب النموذ ج المودع مع الطلب
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Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Discovery
Communications, LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 8403 Colesville Road, Silver Spring,
Maryland 20910 USA
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173112
Class
41

Goods/Services
Entertainment and educational services, namely, ongoing
multimedia programs in the field of general interest, distributed
via various platforms across multiple forms of transmission
media; providing ongoing television programs in the field of
general human interest; providing over the top (OTT)
entertainment programming in the field of general human
interest; production of television programs; production of
multimedia programs; providing entertainment information
regarding ongoing television programs via a global computer
network; entertainment services in the nature of providing
entertainment and educational programs and content, namely,
television programs, clips, graphics and information relating to
television programs in the field of general human interest via
the internet, electronic communications networks, computer
networks and wireless communications networks
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 90/112255
Claim Date: 13/08/2020
The registration of this trademark should be limited in red,
orange, yellow, green, purple and blue colors according to the
print filed with the application

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

 ال ال سي،ديسكوفري كوميونيكيشنز

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

35185  ميريالند، سيلفر سبرينغ، كولسفيل رود1551
الواليات المتحدة األمريكية
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
41
الصنف
801883

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات ترفيهية وتعليمية وبالتحديد برامج متعددة الوسائط في مجال شائع و يتم توزيعها عبر
 توفير برامج تليفزيونية تتعلق بمجال،منصات متعددة عبر مختلف صور وسائط اإلرسال
، في مجال شائعTOO  توفير برمجة ترفيهية عبر اإلنترنت عال السرعة،االهتمام الشائع
 توفير معلومات ترفيهية متعلقة ببرامج،إنتاج برامج تليفزيون ية و إنتاج برامج وسائط متعددة
 خدمات ترفيهية في صورة توفير برامج ومحتوى،تليفزيونية عبر شبكة حاسب آلي عالمية
ترفيهي وتعليمي وبالتحديد برامج تليفزيونية و مقاطع و مواد جرافيكية ومعلومات متعلقة
ببرامج تليفزيونية في مجال شائ ع عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت اإللكترونية و شبكات
الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت الالسلكية

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
883300/15 :رقم االدعاء
3535/51/81 :تاريخ االدعاء
 البنفسجي، األخضر، األصفر، البرتقالي،ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان األحمر
واألزرق ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

03/12/2020

اسم طالب التسجيل:

ايمن محمد حسين السواعير

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

االردن
مؤسسة

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Ayman Mohammad
Hussien Swaeer
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman/al lwebdeh, P.O.Box: 420, 11820

عمان/جبل اللويبده/مقابل دائرة االختبارات واالمتحانات ،
ص.ب88135 ,535:
ص.ب  88135 - 535عمان/جبل اللويبده/مقابل دائرة
االختبارات واالمتحانات
الصنف
801131

من اجل البضائع/الخدمات التالية
انتاج وتوزيع فني

03/12/2020

Date of

41

Applicant for
P.O.Box 420 -11820 amman/al lwebdeh
Correspondence
Trademark
173323
Class
41

Goods/Services
Art Production and Distribution
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تاريخ ايداع الطلب :

10/02/2021

اسم طالب التسجيل:

طلة االردن لالنتاج الفني

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

االردن
ذ.م.م
اربد

عنوان التبليغ

اربد

رقم العالمة التجارية

801811

اعالن الجريدة الرسمية

10/02/2021

Date of

eaaN tpac lppA:

JORDAN MIRADOR FILM
PRODUCTION
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid,

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات انتاج االفالم ،عدا عن األفالم اإلعالنية ,ترجمة األفالم كتابة أسفل الشاشات ,خدمات
استوديوهات األفالم ,التصوير بالميكروفلم

41

41

Class

Applicant for
Irbid
Correspondence
Trademark
173188

Goods/Services
film production, other than advertising films, subtitling, movie
studio services, microfilming

261

Date of

25/11/2019

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Cole-Parmer Instrument
Company LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 625 E. Bunker Court, Vernon Hills, IL
60061, USA

: تاريخ ايداع الطلب

بارمر انسترومينت كومباني إل إل سي- كول

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

، 75578  آي إل،  فيرنون هيلز،  بونكر كورت.  ئي730
.الواليات المتحدة االمريكية

UNITED TRADEMARK & PATENT
ب.الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع ص
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7,
الطابق- مجمع شيكاغ و- العبدلي-  عمان88815 - 130103
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman
0 مكتي رقم- الثاني
173103
Class
42
42
الصنف
801851

Applicant for
Correspondence
Trademark

25/11/2019

Goods/Services
calibration services in the field of scientific equipment and
instrumentation used for research; providing a website
featuring technology that allows users to control, measure,
monitor, and evaluate laboratory measuring instruments and
laboratory equipment from a remote location; providing a
website featuring technology that allows users to access, store,
and retrieve measurement data; providing on-line nondownloadable software for controlling, measuring, monitoring,
and evaluating laboratory measuring instruments and
laboratory equipment; providing on-line non-downloadable
software for accessing, storing, and retrieving measurement
data
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88687547
Claim Date: 11/11/2019

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات المعايرة في مجال المعدات العلمية واألجهزة المستخدمة للبحث ؛ توفير موقع شبكي
يضم التكنولوجيا التي تتيح للمستخدمين التحكم في وقياس ومراقبة وتقييم أدوات القياس
المخبرية والمعدات المخبرية من مكان بعيد ؛ توفير موقع شبكي يضم التكنولوجيا التي تتيح
للمستخدمين الوصول إلى وتخزين وإسترجاع بيانات القياس ؛ توفير برمجيات غير قابلة
للتنزيل عبر الخط المباشر للتحكم في وقياس ومراقبة وتقييم أدوات قياس المختبرات ومعدات
المختبرات ؛ توفير برمجيات غير قابل للتنزيل عبر الخط المباشر للوصول إلى وتخزين
. وإستعادة بيانات القياس

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
11710050 :رقم االدعاء
3581/88/88 :تاريخ االدعاء
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Date of

23/01/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Trimark consulting
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Sh.Naser Bin Jamel Str, Wadi Saqra,
Amman, P.O.Box: 7780, 11118

: تاريخ ايداع الطلب

العالمه الثالثيه لالستشارات
االردن
م.م.ذ

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

،  عمان, وادي صقرة,شارع الشريف ناصر بن جميل
88881 ,0015:ب.ص

Trimark Consulting Company (Trimark)
- 0015 ب.شركة العالمة الثالثية لالستشارات )ترايمارك (ص
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin
،  وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل08 88881
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman
عمان
173227
Class
42
42
الصنف
801330

Applicant for
Correspondence
Trademark

23/01/2020

Goods/Services
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis, industrial research and
industrial design services; quality control and authentication
services
The registration of this trademark should be limited in colours
blue, light turquoise, white and grey according to the print filed
with the application
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the General and descriptive words
whenever appearing separately from the mark.

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات التحاليل واالبحاث,الخدمات العلمية والتقني ة وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها
.ادارة الجودة و وخدمات التوثيق, خدمات التصاميم الصناعية، الصناعية
 االبيض والرمادي ذلك، التركواز الفاتح،ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االزرق
.بموجب النموذج المودع مع الطلب
أن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و الوصفية
إذا وردت بمعزل عن العالمة
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تاريخ ايداع الطلب :

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريستول ـ مايرز سكويب كومباني

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

 515ايست توينتي ناينث ستريت ،فورتينث فلور ،نيويورك
نيويورك  85587الواليات المتحدة االميركية

Bristol-Myers Squibb
Company
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 430 East 29th Street, 14th Floor, New York
New York 10016 USA

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

801857

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات األبحاث والتطوير المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء 11051300 :
تاريخ االدعاء3581/88/33 :

الصنف

42

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173146
Class
42

Trademark

Goods/Services
Pharmaceutical research and development services
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88703275
Claim Date: 22/11/2019
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Date of

27/05/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Construction Research &
Technology GmbH
lpc oapN ty
: Germany
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg,
Germany

Goods/Services
Scientific and technological services and research and related
design services for construction; industrial analysis and
research services for construction.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word "GROUP" whenever appearing
differently or separately from the mark.

: تاريخ ايداع الطلب

كونستركشن ريسيريش اند تيكنولوجي جي ام بي اتش

:اسم طالب التسجيل

المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، تروستبيرغ، 13  شتراسه-  فرانك-  البيرت- دكتور

88815 - 155001 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
173187
Class
42

27/05/2020

42

الصنف

801810

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
الخدمات والبحوث العلمية والتكنولوجية وخدمات التصميم ذات العالقة لإلنشاءات؛ خدمات
.التحليل والبحوث الصناعية لإلنشاءات
 " عندما تظهرGROUP " ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة
.بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة
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Date of

06/07/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

AL-Badi' Company for
Technology Solutions
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street:Amman-Wasfi Altal str.- Tala'
Al-ali, P.O.Box: 25, 11821
Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 25 -11821 city/street AmmanKhalda -Wasfi tal str.Hmeidan Building
250-4 th floor
173225
Class
42

Goods/Services
Design and development of computer hardware and software,
nsultancy in the design and development of computer hardware,
computer programming, computer software consultancy,
computer software design, installation of computer software,
online marketing, maintenance of computer software,
updating of computer software, computer system analysis,
consultancy in the design and development of computer
hardware, creating and maintaining websites for others,
computer system design, rental of web servers, research and
development for others, rentalofcomputersoftware.

06/07/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة البديع للحلول التكنولوجية

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

،  تالع العلي-  شارع وصفي التل-  عمان:الشارع/المدينة
88138 ,30:ب.ص
 شارع وصفي التل- الشارع خلدا/ المدينة88138 - 30 ب.ص
5 ط- 305  مجمع احميدان42

الصنف

801330

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتراستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات
 تصميم برامج كمبيوتر تحميل برامج.  استشارات برامج كمبيوتر,الكمبيوتر برمجة كمبيوتر
كمبيوتر؛ التسويق االلكتروني صيانة برامج كمبيوترتحديث برامج كمبيوتر تحليل انظمة
الكمبيوتر االستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر وإنشاء وصيانة المواقع
على شبكة االنترنت لآلخرين» تصميم أنظمة الكمبيوتر؛ تأجور خوادم الشبكة؛ البحث
 تأجير برامج الكمبيوتر» تحديث برامج الكمبيوتر:والتطوير لآلخرين
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تاريخ ايداع الطلب :

09/07/2020

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

انتيل كوربوريشن
امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

 3355ميشين كوليج بوليفارد ،سانتا كالرا ،كاليفورنيا
 ، 1881 - 10503الواليات المتحدة االميركية
سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801375

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات عبر اإلنترنت غير القابلة للتحميل للتعلم اآللي
واستخراج البيانات واستعالم البيانات وتحليالت البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت
للبرامج عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل للحوسبة المعرفية والتعلم العميق والذكاء
االصطناع ي ؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لالستعالم عن
البيانات وتحليل البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتحميل
الستخراج البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتحميل للحوسبة
المعرفية والتعلم العميق والذك اء االصطناعي ؛ البحث عن المعلومات واسترجاعها عن
شبكات الحاسوب لآلخرين؛ خدمات الحاسوب ،تحديدا :توفير االستعمال المؤقت
للبرمجيات على اإلنترنت غير القابلة للتحميل واألسطح البينية لبرمجة تطبيقات
البرمجيات (ايه بيه آي) وقطع البرمجيات للتعلم اآللي واستخراج البيانات واستعالم
البيانات وتحليالت البيانات؛ توفير برمجيات رؤية حاسوبية عبر اإلنترنت غير قابلة
للتحميل من أجل الحصول على ومعالجة وتحليل وفهم الصور الرقمية واستخراج
البيانات المرئية؛ توفير مجموعات تطوير برمجيات الحاسوب غير قابلة للتحميل عبر
اإلنترنت؛ توفير مجم وعات تطوير برمجيات الحاسوب غير قابلة للتحميل على اإلنترنت
من أجل الرؤية الحاسوبية والتعلم اآللي والتعلم العميق والذكاء االصطناعي ومعالجة
اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم وتحليالت البيانات؛ توفير برمجيات رؤية عبر
اإلنترنت غير قابلة للتحميل تستخدم الذكاء اال صطناعي لرؤية البيانات وتفسيرها
والتواصل مع األجهزة والتخزين واإلدارة والمعالجة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت
للبيانات؛ خدمات البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتضمن برمجيات لالستخدام
في توفير إمكانية الحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت وخدمات تكنولوجيا
المعلومات (آي تي) والحوسبة والحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت؛ خدمات
البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتضمن برمجيات لالستخدام في الحوسبة من
خالل الشبكة العالمية والمحلية؛ خدمات البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي
تتضمن برنامج تطوير البر مجيات لالستخدام في توصيل التطبيقات مع نظام وأجهزة
المؤسسة؛ استشارات البرمجيات وتوفير المعلومات حول البرمجيات كخدمة؛ خدمات
البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتضمن برمجيات لالستخدام في توفير حوسبة
منخفضة الكمون وعرض النطاق الترددي العالي؛ خدمات برمجيات الحاسوب لتوفير
إمكانات الحوسبة لمطوري التطبيقات وموفري المحتوى؛ الحوسبة التي تعتمد على
مصادر من اإلنترنت التي تتميز ببرمجيات لالستخدام في توفير حوسبة منخفضة الكمون
وعرض النطاق الترددي العالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (آي تي) والحوسبة من
خالل الشبكة العالمية والمحلية؛ خدمات برمجيات الحاسوب لتوفير إمكانات الحوسبة
التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت لمطوري التطبيقات وموفري المحتوى؛ خدمات
لتمكين نشر التطبيقات عبر شبكة اتصال عبر اإلنترنت؛ خدمات لتوفير التحليالت
والتخزين المؤقت والحوسبة وتوجيه حركة البيانات؛ خدمات لتوفير شبكة حوسبة آمنة
وموثوقة؛ تقديم خدمات استشارية ألجهزة الحاسوب والبرمجيات في الميدان لتطوير بيئة
قائمة على الحوسبة المعتمدة على مصادر من اإلنترنت مع دمج التطبيقات عبر مختلف
المنصات واألجهزة المتصلة؛ خدمات الحاسوب ،تحديدا :إنشاء فهارس معلومات قائمة
على ش بكات الحاسوب والمواقع اإللكترونية والمصادر؛ توفير االستخدام المؤقت
لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتحميل لتوصيل ،وتشغيل وإدارة أجهزة الشبكات في
إنترنت األشياء (آي أو تي)؛ توفير برمجيات الحاسوب على اإلنترنت غير القابلة
للتحميل لتوصيل وتشغيل وإدارة أجهزة الشبكات في إنترنت األشياء (آي أو تي)؛
البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس)؛ الخدمات االستشارية في مجال الحواسيب
والحوسبة الالسلكية؛ خدمات إدارة شبكات الحاسوب ،تحديدا :مراقبة أنظمة الشبكات
ألغراض فنية؛ استضافة المحتويات الرقمية على شبكة اإلنترنت؛ خدمات مراقبة شبكات
الحاسوب ،تحديدا :توفير معلومات حول تشغيل شبكات الحاسوب؛ التصميم حسب الطلب
لبرمجيات الشبكة وتصميم واجهات مستخدم الحاسوب لآلخرين؛ التطوير والتصميم
والخدمات االستشارية ألجهزة الحاسوب؛ معايير التصميم والتطوير لآلخرين في مجال
تصميم وتنفيذ برمجيات الحاسوب وأجهزة الحاسوب ومعدّات االتصاالت بعيدة المدى؛
خدمات تزويد الزبائن والفنيين بالمعلومات المتصلة بإدارة مشاريع الحاسوب؛ توفير
برمجيات على اإلنترنت كخدمة من أجل خدمات تجميع وجمع وتصنيف ومعالجة ونقل

42

09/07/2020

Date of

eaaN tpac lppA:
Intel Corporation
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 2200 Mission College Boulevard, Santa
Clara, California 95052-8119 USA
Applicant for
Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
Correspondence
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
Trademark
173264
Class
42

Goods/Services
Providing temporary use of on-line non-downloadable software for
;machine learning, data mining, data query, and data analysis
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
cognitive computing, deep learning, artificial intelligence; providing
temporary use of non-downloadable software for data query and
data analysis; providing temporary use of non-downloadable
software for data mining; providing temporary use of nondownloadable software for cognitive computing, deep learning,
artificial intelligence; searching and retrieving information on
computer networks for others; computer services, namely,
providing temporary use of online non-downloadable software,
software application programming interface (API), and software
widget for machine learning, data mining, data query, and data
analysis; providing online non-downloadable computer vision
software for acquiring, processing, analyzing and understanding
digital images and extracting visual data; providing online nondownloadable computer software development kits; providing
online non-downloadable computer software development kits for
computer vision, machine learning, deep learning, artificial
intelligence, natural language processing, learning algorithms, and
data analysis; providing online non-downloadable vision software
that uses artificial intelligence to see and interpret data, connect
;with hardware and store, manage and process data in the cloud
software as a service (SAAS) services featuring software for use in
providing cloud-computing capabilities and information technology
(IT) services, computing, and cloud computing; software as a
service (SAAS) services featuring software for use in computing via
a global and local network; software as a services (SAAS) services
feature software development platform for us in connecting
applications to enterprise systems and devices; software
;consulting and providing information on software as service
software as a service (SAAS) services featuring software for use in
providing low-latency and high bandwidth computing; computer
software services for providing computing capabilities for
application developers and content providers; cloud computing
featuring software for use in providing low-latency and high
bandwidth computing, information technology (IT) services, and
computing via a global and local network; computer software
services for providing cloud computing capabilities for application
developers and content providers; services for enabling
applications to be deployed across an online network; services for
;providing analytics, caching, computation and traffic routing
;services for providing a secure and trusted computing network
providing computer hardware and software consulting services in
the field developing a cloud based environment with integration of
;applications across various platforms and connected devices
computer services, namely, creating computer network-based
indexes of information, websites, and resources; providing
temporary use of non-downloadable computer software for
connecting, operating, and managing networked devices in the
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internet of things (IoT); providing online non-downloadable
computer software for connecting, operating, and managing
networked devices in the internet of things (IoT); software as a
service (SAAS); consulting services in the field of computers and
wireless computing; computer network management services,
namely, monitoring of network systems for technical purposes;
hosting of digital content on the internet; computer network
monitoring services, namely, providing information on the
operation of computer networks; customization of web software,
and computer user interface design for others; Development,
design, and consulting services for computers; designing and
developing standards for others in the design and implementation
of computer software, computer hardware and telecommunications
equipment; providing customers and technicians with information
relating to computer project management; providing online
software as a service for the collection, compilation, processing,
transmission and dissemination of Global Positioning System
(GPS) data; providing online non-downloadable software featuring
roadway, geographic, map, public transit lines information, public
transit line information, public transit route information, public
transit timetables and schedules and other public transit
information; providing online non-downloadable navigation
software for calculating and displaying routes and sharing public
transit navigation system, map and travel information; Providing
online non-downloadable computer software to enable the sharing
of public transit information, mapping, navigation, traffic, routes
and point-of-interest information; interactive social computer
software that enables the exchange of information among users;
providing online software as a service for automatic vehicle driving
control, autonomous control, navigation, assisted driving of
vehicles, and self-driving of vehicles
Priority claim: Claim Country: JM
Claim No.: 80466
Claim Date: 22/05/2020

ونشر بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع؛ توفير برمجيات عبر اإلنترنت غير قابلة
للتحميل التي تتضمن معلومات الطرق والجغرافيا والخرائط ومعلومات خطوط النقل العام
ومعلومات خط النقل العام ومعلومات طريق النقل العام وجداول وبرامج المواصالت
العامة ومعلومات النقل العام األخرى؛ توفير برمجيات المالحة عبر اإلنترنت غير القابلة
للتحميل لحساب وعرض الطرق ومشاركة نظام المالحة العام وخرائط ومعلومات السفر؛
توفير برمجيات المالحة عبر اإلنترنت غير قابلة للتحميل لتمكين مشاركة معلومات النقل
العام ووضع الخرائط والمالحة وحركة المرور والمسارات ومعلومات نقطة االهتمام
وبرمجيات حاسوبية اجتماعية وتفاعلية تتيح تبادل المعلومات بين المستخدمين؛ توفير
برمجيات عبر اإلنترنت كخدمة للتحكم التلقائي في قيادة المركبات والتحكم الذاتي
والمالحة والقيادة المساعدة للمركبات والقيادة الذاتية للمركبات

JM : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
15577 :رقم االدعاء
3535/50/33 :تاريخ االدعاء
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Date of

26/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

American Petroleum
Institute
c oapN lpty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 200 Massachusetts Avenue, NW,
Washington, D.C. 20001, 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
173046
Class
42

Goods/Services
Providing quality and safety assurance services in the field of
engine oils, diesel exhaust fluids, petroleum products, pipes,
valves, pumps, petroleum drilling products, and petroleum
refining products; development of voluntary standards for the
petroleum industry; providing online technology and scientific
information concerning the petroleum, petrochemical, and
energy industries
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88/817,256
Claim Date: 02/03/2020

26/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

اميريكان بيتروليوم انستيتيوت

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

.سي. دي، واشنطن، ان دبليو، ماساتشوستس افينيو355
 الواليات المتحدة األمريكية،35558
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكرية ص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
801557

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تقديم خدمات ضمان الجودة والسالمة في مجال زيوت المحركات وسوائل عادم الديزل
والمنتجات البترولية واألنابيب والصمامات والمضخات ومنتجات التنقيب عن البترول
 توفير التكنولوجيا، تطوير معايير طوعية لصناعة البترول،ومنتجات تكرير ا لبترول
والمعلومات العلمية عبر اإلنترنت فيما يتعلق بالصناعات البترولية والبتروكيماوية والطاقة

US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
180,307/11 :رقم االدعاء
3535/51/53 :تاريخ االدعاء
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Chevron Intellectual
Property LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, USA

Goods/Services
Providing information in the fields of oil and natural gas
production and refining; providing information in the field of oil
and natural gas exploration and in the field of research in the
field of alternative energy sources; gas, oil and heated water
exploration; geothermal exploration; technology consultation
and research in the field of well drilling and oil and gas and
heated water and steam exploration and production; oil and gas
and heated water and steam well testing; performing oil and gas
and heated water and steam well diagnostics; technological
consulting services in the field of alternative energy generation;
and technology consulting services in the field of alternative
energy, namely, gasifying and combusting alternative fuels, and
utilizing geothermal energy

: تاريخ ايداع الطلب

شيفرون انتيليكتشوال بروبرتي ال ال سي

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

 كاليفورنيا، سان رامون، بولينغر كانيون رود7558
 الواليات المتحدة االميركية،15011
88815 - 155001 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
173297
Class
42

08/09/2020

42

الصنف

801310

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تقديم المعلومات في مجاالت النفط والغاز الطبيعي والتكرير؛ توفير المعلومات في مجال
التنقيب عن النفط و الغاز الطبيعي و في مجال البحوث في مجال مصادر الطاقة البديلة؛
التنقيب عن الغاز وعن النفط والمياه الساخنة؛ استكشاف الطاقة الحرارية األرضية؛
االستشارات واألبحاث التقنية في مجال حفر اآلبار والتنقيب عن وإنتاج النفط والغاز والمياه
الساخنة البخار؛ اختبار آبار النفط والغاز والمياه الساخنة والبخار؛ إجراء تشخيصات آلبار
النفط والغاز والمياه الساخنة والبخار؛ خدمات االستشارات التقنية في مجال توليد الطاقة
 تحويل الوقود: تحديدا،البديلة؛ خدمات االستشارات التكنولوجية في مجال الطاقة البديلة
البديل إلى الحالة الغازية وإحراقه واستخدام الطاقة الحرارية الجوفية
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Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Chevron Intellectual
Property LLC
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, USA

Goods/Services
Providing information in the fields of oil and natural gas
production and refining; providing information in the field of oil
and natural gas exploration and in the field of research in the
field of alternative energy sources; gas, oil and heated water
exploration; geothermal exploration; technology consultation
and research in the field of well drilling and oil and gas and
heated water and steam exploration and production; oil and gas
and heated water and steam well testing; performing oil and gas
and heated water and steam well diagnostics; technological
consulting services in the field of alternative energy generation;
and technology consulting services in the field of alternative
energy, namely, gasifying and combusting alternative fuels, and
utilizing geothermal energy
The registration of this trademark should be in blue, white and
red colors according to the print filed with the application.

: تاريخ ايداع الطلب

شيفرون انتيليكتشوال بروبرتي ال ال سي

:اسم طالب التسجي ل

امريكا
شركة اجنبية

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

 كاليفورنيا، سان رامون، بولين غر كانيون رود7558
 الواليات المتحدة االميركية،15011
88815 - 155001 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
173296
Class
42

08/09/2020

42

الصنف

801317

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تقديم المعلومات في مجاالت النفط والغاز الطبيعي والتكرير؛ توفير المعلومات في مجال
التنقيب عن النفط و الغاز الطبيعي و في مجال البحوث في مجال مصادر الطاقة البديلة؛
التنقيب عن الغاز وعن النفط والمياه الساخنة؛ استكشاف الطاقة الحرارية األرضية؛
االستشارات واألبحاث التقنية في مجال حفر اآلبار والتنقيب عن وإنتاج النفط والغاز والمياه
الساخنة البخار؛ اختبار آبار النفط والغاز والمياه الساخنة والبخار؛ إجراء تشخيصات آلبار
النفط والغاز والمياه الساخنة والبخار؛ خدمات االستشارات التقنية في مجال توليد الطاقة
 تحويل الوقود: تحديدا،البديلة؛ خدمات االستشارات التكنولوجية في مجال الطاقة البديلة
البديل إلى الحالة الغازية وإحراقه واستخدام الطاقة الحرارية الجوفية

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألبيض واألحمر وذلك بموجب
.النموذج المودع مع الطلب
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تاريخ ايداع الطلب :

08/09/2020

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

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

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

ساندهوفر شتراسيه  71150 ،887مانهايم ،المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801187

من اجل البضائع/الخدمات التالية
االستشارات العلمية إلنشاء معمل تفاعل البلمرة المتسلسل (بيه سي آر).

الصنف

08/09/2020

Date of

Applicant for
Correspondence

42

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173316
Class
42

Trademark

Goods/Services
Scientific consultancy for establishment of a PCR laboratory.

272

Date of

08/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

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

Goods/Services
Scientific research and consultancy services related thereto;
scientific research and consultancy services related thereto in
the fields of genome sequence analysis and reporting; medical
research services; providing DNA screening for scientific
research purposes; providing diagnostic services for others in
the fields of science and research related thereto; consulting
services in the field of cloud computing in the fields of life
science; technical support services, namely, infrastructure
management services for monitoring, administration and
management of cloud computing IT and application systems in
the fields of life science; computer services, namely, cloud
hosting provider services for storing, analyzing and sharing
data in the fields of life science; providing online nondownloadable software for the custom design and ordering of
assays and reagents; design and development of laboratory
instruments and computer systems for use in science and
clinical research; consultancy, information and advisory
services in the field of analysis of biomolecules.

: تاريخ ايداع الطلب

روشيه داياجنوستيكس جي ام بي اتش
المانيا
شركة اجنبية

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

 المانيا، مانهايم71150 ،887 ساندهوفر شتراسيه

88815 - 155001 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
173304
Class
42

08/09/2020

42

الصنف

801155

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات البحوث العلمية واالستشارات المتعلقة بها؛ خدمات البحوث العلمية واالستشارات
المتعلقة بها في مجاالت تحليل وإصدار التقارير بخصوص التسلسل الجيني؛ خدمات البحوث
الطبية؛ توفير فحص الحمض النووي من أجل غ ايات البحوث العلمية؛ تقديم خدمات
التشخيص لآلخرين في مجاالت العلوم والبحوث المتعلقة بها؛ خدمات االستشارات في مجال
: تحديدا،الحوسبة المعتمدة على مصادر اإلنترنت في مجاالت العلوم؛ خدمات الدعم التقني
خدمات إدارة برامج البنية التحتية للمراقبة واإلشراف على وإدار ة تكنولوجيا المعلومات
المعتمدة على الحوسبة المعتمدة على مصادر اإلنترنت وأنظمة التطبيق في مجاالت علوم
 خدمات مزود االستضافة المعتمدة على مصادر من: تحديدا،الحياة؛ خدمات الحاسوب
اإلنترنت لتخزين وتحليل ومشاركة البيانات في مجال علوم الحياة؛ خدمات توفير البرمجي ات
غير القابلة للتحميل على اإلنترنت للتصميم حسب الطلب وطلب المقاييس والكواشف؛ خدمات
تصميم وتطوير أدوات المختبرات وأنظمة الحاسوب المستخدمة في البحوث العلمية
 وخدمات المعلومات والنصائح في مجال تحليل الجزيئات،والسريرية؛ تقديم االستشارات
.الحيوية
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Date of

15/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
Aziz Izzat Aziz Sajdi
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL
Applicant Career
Applicant Address 10, Saif Al Deen Al Kilani, Amman, Jordan,
P.O.Box: 921100, 11192
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173053
Class
42

Goods/Services
Hosting online web facilities for others for sharing online
content, Hosting of digital content, Hosting multimedia
educational content online for others, Platform as a service
[PaaS] featuring software platforms for transmission of images,
audio-visual content, video content and messages,
Development of application software for delivery of multimedia
content.

15/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

عزيز عزت عزيز السجدي
االردن
فرد

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

,138855:ب. ص،  االردن، عمان، سيف الدين الكيالني، 85
88813
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
801501

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
استضافة مرافق الويب عبر اإلنترنت لآلخرين لمشاركة المحتوى عبر اإلنترنت واستضافة
المحتوى الرقمي وا ستضافة المحتوى التعليمي للوسائط المتعددة عبر اإلنترنت لآلخرين
 ] التي تتضمن بمنصات برمجية لنقل الصور والمحتوى السمعيPaaS [ والمنصة كخدمة
البصري ومحتوى الفيديو والرسائل والتطوير للبرمجيات التطبيقية لتقديم محتوى الوسائط
.المتعددة

274

Date of

16/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:
EUTELSAT S. A.
lpc oapN ty
: FRANCE
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 70 Rue Balard, 75015 Paris, FRANCE

Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173050
Class
42

16/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

.ايه. يوتلسات اس
فرنسا
شركة اجنبية

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

 فرنسا، باريس00580 ، رو باالرد05

 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غ زالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
42
الصنف
801505

Goods/Services
Development of data transmission systems; Design and
development of wireless data transmission apparatus; Creation
(design), development and maintenance of computer software and
hardware for signal amplification and transmission; Studies,
technical advice, expert opinions, and drafting of projects and
plans in the field of telecommunications and computer or data
transmission networks (engineering); Engineering services in the
field of communications technology; Technical services
(engineering) relating to the launch of satellites, the operation
thereof, the recovery thereof and the repair thereof in orbit or for
the purposes of placing them in orbit; Computer programming;
Maintenance and updating of software for communication systems;
Installation, maintenance, updating and repair of databases,
database servers, computers providing access to computer or data
transmission networks; Analysis of telecommunication signals;
Technical design of telecommunications equipment and apparatus;
Conducting technical project studies; Surveying; Technical
research; Scientific and industrial research relating to new
information, computer and communications network,
communications and virtual and interactive image technologies;
Computer rental; Rental of software; Computer system installation
analysis; Rental of apparatus for recording, reproduction and
processing of data, sound and images; Creation of virtual and
interactive images; Technical assistance for improving the
conditions of use of apparatus for recording, reproduction or
processing of data, sound and images, telecommunications
terminals, and database servers, and for monitoring and efficiency
of the aforesaid apparatus and instruments; Automated remote
backup for voice and data systems of telecommunications
installations; Testing of telecommunications apparatus, devices
and installations; Remote diagnostics of operating incidents
occurring on telecommunications apparatus, devices and
installations; Meteorological information; Providing search engines
for obtaining data via communications networks.
Priority claim: Claim Country: FR
Claim No.: 20/4637079
Claim Date: 06/04/2020
The registration of this trademark should be limited in colour blue
according to the print filed with the application

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
تأسيس،تصميم وتطوير أجهزة إرسال بيانات السلكية،تطوير نظم إرسال بيانات
 تطوير وصيانة برمجيات ومكونات حاسوبية لتضخيم وإرسال،)(تصميم
 وعمل مسودات لمشاريع وخطط في مجال، آراء خبراء، نصائح تقنية،دراسات،اإلشارات
خدمات هندسية في،)االتصاالت عن بعد والحاسوب أو شبكات إرسال البيانات (الهندسة
،خدمات تقنية (هندسية) تتعلق بإطالق أقمار صناعية،مجال تكنولوجيا االتصاالت
برمجة، واستردادها وتصليحها في المدار أو ألغراض وضعهم في المدار،وتشغيلها
 تحديث وتصليح، صيانة، تركيب،صيانة وتحديث برمجيات لنظم االتصاالت،الحاسوب
 حواسيب توفر الوصول إلى شبكات حاسوبية أو، خوادم قواعد بيانات،قوا عد بيانات
التصميم التقني لمعدات وأجهزة االتصاالت،تحليل إشارات االتصال عن بعد،إرسال بيانات
البحث العلمي، البحث التقني، االستقصاء/المسح، إجراء دراسات مشاريع تقنية،عن بعد
 اتصاالت وتكنولوجيا، شبكة حاسوب واتصاالت،والصناعي الذي يتعلق بمعلوم ات جديدة
 تحليل تركيب نظم،تأجير برمجيات،تأجير حواسيب،الصور االفتراضية والتفاعلية
 خلق صور، وصوت وصور، نسخ ومعالجة بيانات،تأجير أجهزة لتسجيل،حاسوبية
 نسخ أو،المساعدة التقنية لتحسين ظروف استخدام األجهزة لتسجيل،افتراضية وتفاعلية
 وخوادم قواعد، وحدات طرفية لالتصاالت عن بعد، وصوت وصور،معالجة بيانات
النسخ االحتياطي اآللي عن، ولمراقبة وكفاءة األجهزة والمعدات السابق ذكرها،البيانات
 ووسائل،اختبار أجهزة،بعد لنظم الصوت والبيانات لتجهيزات االتصاالت عن بعد
أجهزة تشخيص عن بعد لحوادث التشغيل التي تحدث على،وتجهيزات االتصاالت عن ب عد
توفير محركات،معلومات األرصاد الجوية، ووسائل وتجهيزات االتصاالت عن بعد،أجهزة
.بحث للحصول على بيانات عبر شبكات االتصال

FR : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
5710501/35 :رقم االدعاء
3535/55/57 :تاريخ االدعاء
.ان تسجيل هذه العالمة محدده باللون االزرق ذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Date of

20/09/2020

اعالن الجريدة الرسمية

20/09/2020

: تاريخ ايداع الطلب

م.م.شركة مصرفي للبرمجيات الذكيه ذ

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88818 ,3150:ب. ص، ش خير الدين المعاني/عمان

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

جبل الحسين/ عمان88818 - 3150 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

masrafi for smart software
co
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address amman/khair al deen al mani str, P.O.Box:
2845, 11181
Applicant for
P.O.Box 2845 -11181 amman /jabal al
Correspondence
husien
Trademark
173063
Class
42

Goods/Services
computer hardware and software design and development
services

42

الصنف

801571

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب
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اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

06/12/2020

اسم طالب التسجيل:

شهد حسان عبد المعطي دروزه

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

االردن
مؤسسة
عمان  /ممر خالد البقريني  ،ص.ب8881 ,35817:

عنوان التبليغ

ص.ب  8881 - 35817عمان  /ممر خالد البقريني

رقم العالمة التجارية

801351

من اجل البضائع/الخدمات التالية
تصاميم الفنون الجرافيكية

06/12/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

shahed Hassan AbdelMo'ti
Darwazeh
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Amman/ Khaled Al Baqrene, P.O.Box:
20136, 1118

42

Applicant for
P.O.Box 20136 -1118 Amman/ Khaled Al
Correspondence
Baqrene
Trademark
173203
Class
42

Goods/Services
graphic arts design

277

اعالن الجريدة الرسمية

تاريخ ايداع الطلب :

30/07/2018

اسم طالب التسجيل:

هبه خالد حسن المعلواني

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان  /حي نزال  ،ص.ب88101 ,10730:

عنوان التبليغ

ص.ب  88101 - 10730عمان  /حي نزال

رقم العالمة التجارية

801510

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

30/07/2018

Date of

eaaN tpac lppA:

الصنف

heba khaled hasan al
malawani
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman / hai nazal , P.O.Box: 35625, 11953

43

Applicant for
P.O.Box 35625 -11953 amman / hai nazal
Correspondence
Trademark
173085
Class
43

Goods/Services
services to provide food & drink
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تاريخ ايداع الطلب :

02/12/2019

اسم طالب التسجيل:

محمد صالح عبد االله الضباطي

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

االردن
مؤسسة فردية
عمان -طبربور  ،ص.ب88150 ,317:

عنوان التبليغ

ص.ب  88150 - 317عمان -طبربور

رقم العالمة التجارية

801815

من اجل البضائع/الخدمات التالية
خدمات تقديم الطعام والشراب

اعالن الجريدة الرسمية

02/12/2019

Date of

eaaN tpac lppA:

MOH'D SALEH
ABDULELAH MOH'M
DUBBATY
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
INDIVIDUAL FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address amman -tabrour , P.O.Box: 286, 11947

الصنف

43

Applicant for
P.O.Box 286 -11947 amman -tabrour
Correspondence
Trademark
173190
Class
43

Goods/Services
services to provide food and drink
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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
173128
Class
43

Goods/Services
Hotel, resort, lodging, and temporary accommodation services;
hotel, resort, lodging, and temporary accommodation
information services; hotel, resort, lodging, and temporary
accommodation reservation services; private residence and
private social club services, namely, catering, restaurant and
bar services, serving of food and beverages, child care services,
bookings for restaurants and meals, banquet and social
function facilities for special occasions; restaurant, bar, cocktail
lounge, café, coffee shop, and snack bar services; catering
services for the provision of food and drink; restaurant
reservation services; provision of conference, meeting, event,
convention, and exhibition facilities; rental of chairs, tables,
table linen and glassware.
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 أر0 1 باكينجهامشير يوبي، دنهام،برودواتر بارك
المملكة المتحدة
 عمان80511 - 88810 ب.اليافي للملكية الفكريةص
43

الصنف

801831

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات اإلستعالمات عن الفنادق،خدمات الفنادق والمنتجعات والسكن واإلقامة المؤقتة
 خدمات الحجز في الفنادق والمنتجعات وأماكن اإلقامة،والمنتجعات والسكن واإلقامة المؤقتة
 خدمات، وباألخص، خدمات اإلقامة الخاصة وخدمات األندية االجتماعية الخاصة،المؤقتة
 تقديم األطعمة والمشروبات وخدمات، )توفير االطعمة والمطاعم وخدمات الحانات (البارات
 ومرافق الحفالت والفعاليات االجتماعية، خدمات حجز المطاعم و الوجبات،رعا ية األطفال
،للمناسبات الخاصة؛ خدمات المطاعم والحانات وصاالت االستراحة وأماكن تقديم القهوة
والمقاهى ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة ؛ خدمات توفير االطعمة والمشروبات؛ خدمات حجز
المطاعم ؛ توفير مرافق المؤتمرات واالجتماعات والفعاليات والمعارض ؛ تأجير الكراسي
.والطاوالت وبياضات الموائد واألواني الزجاجية

GB : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
1503510 :رقم االدعاء
3581/83/80 :تاريخ االدعاء
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Date of

24/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Location Q 8 For Light
foods Co. S.P.C.
lpc oapN ty
: KUWAIT
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address Kuwait, Abu Hlaifa, Block (1), Salem
Alsabah Street, Plot (3302), Ground Floor
Applicant for
Correspondence
Trademark

Abu-Ghazaleh Intellectual Property
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building
No. 104, Mecca Street, Amman , Jordan
173230
Class
43

Goods/Services
Services for providing food and drink, cafe shop for providing
food, drinks and hookah restaurant.
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the word (Coffee) if used separately from
the Mark.

24/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة لوكيشن كيو ايت للماكوالت الخفيفة ش ش و

:اسم طالب التسجيل

كويت
شركة اجنبية

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

 شارع سالم صباح السالم،)8(  قطعه، أبو حليفه،الكويت
 الدور االرضي،)1153(  قسيمة،الصباح
 مبنى88813 - 138855 ب.أبو غزالة للملكية الفكريةص
-  عمان، شارع مكة، 855 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
االردن
43
الصنف
801315

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.خدمات التزويد بالطعام والشراب وكافيه شوب لتقديم الطعام والشراب واالرجيلة ومطعم
) إذاCoffee( ان تسجيل هذه الع المة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
وردت بمعزل عن العالمة
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Date of

31/08/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

like district touristic
restaurant
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address city/street :Amman- wadi saqra

Applicant for
P.O.Box 5091 -11183 city/street:AmmanCorrespondence
shmisani-prince shaker bin zaid
Trademark
173221
Class
43

Goods/Services
catering services , preparation of food and drinks
The registration of this mark does not give owners the right to
use word (sushi)if used separately from the mark

31/08/2020

: تاريخ ايداع الطلب

شركة مطعم اليك دستركت السياحي

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

وادي صقرة- عمان: الشارع/المدينة

43

- عمان: الشارع/ المدينة88811 - 0518 ب.ص
شارع االمير شاكر بن زيد- الشميساني
الصنف
801338

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
اعداد الطعام المشروبات, خدمات المطاعم
) بمعزل عنsushi ( ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
العالمه
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Date of

05/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Hussam Subhi Amin and
Partners Company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
General Partnership Company
Applicant Career
Applicant Address Irbid - Downtowan - Arar Street, P.O.Box:
384, 21110

Goods/Services
food and drink catering, restaurant services

: تاريخ ايداع الطلب

حسام صبحي امين وشركاه

:اسم طالب التسجيل

االردن
تضامن

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

38885 ,115:ب. ص، ش عرار- اربد

 الصيداوي-  مجمع عمان الجديد-  اربد38885 - 031 ب.ص
03  الطابق الثالث مكتب رقم- سنتر

Applicant for
Correspondence
Trademark

P.O.Box 728 -21110 Irbid - Amman New
Complex - Al-Sidawi Center - Third Floor
Office No. 52
173281
Class
43

05/10/2020

43

الصنف

801318

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
 خدمات المطاعم,خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
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Date of

28/10/2020

اعالن الجريدة الرسمية

28/10/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الحاج محمود محمد حبيبه واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88101 ,3587:ب. ص، عمان

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

 عمان جبيهة شارع ياجوز88101 - 3587 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

: Hajj Mahmoud Mohamed
Habibeh and his sons
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 2016, 11953

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman Al jubaiha
Correspondence
Yajouz street
Trademark
173165
Class
43

Goods/Services
food and drink catering

43

الصنف

801870

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
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Date of

29/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

Mohammed Sultan Hamza
Al-Shuraida
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
FOUNDATION
Applicant Career
Applicant Address Irbid - Behind Sameh Mall, P.O.Box: 1162,
1671
Applicant for
P.O.Box 1162 -1671 Irbid - Behind Sameh
Correspondence
Mall
Trademark
173265
Class
43

Goods/Services
food and drink catering
The registration of this mark does not give its owners the
absolute use of mr, Bean if it is mentioned separately from the
mark.

43

الصنف

29/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

محمد سلطان حمزه الشريده

:اسم طالب التسجيل

االردن
مؤسسة
8708 ,8873:ب. ص، سامح مول- اربد

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

سامح مول-  اربد8708 - 8873 ب.ص

عنوان التبليغ

801370

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب
 اذا ما ورد بمعزلmr, Bean ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها المطلق باستخدام
.عن العالمة
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Date of

02/12/2020

اعالن الجريدة الرسمية

02/12/2020

: تاريخ ايداع الطلب

الحاج محمود محمد حبيبه واوالده

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ
88101 ,3587:ب. ص، عمان

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

 عمان جبيهة شارع ياجوز88101 - 3587 ب.ص

عنوان التبليغ

eaaN tpac lppA:

Hajj Mahmoud Mohamed
Habibeh and his sons
company
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 2016, 11953

Applicant for
P.O.Box 2016 -11953 Amman Al jubaiha
Correspondence
Yajouz street
Trademark
173167
Class
43

Goods/Services
food and drink catering

43

الصنف

801870

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب

286

تاريخ ايداع الطلب :

16/12/2020

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

المستقبل للقهوه
االردن
ذ.م.م

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

16/12/2020

Date of

عمان  /شارع محمد امين المومني  ،ص.ب,88810:
105018

eaaN tpac lppA:
Almustaqbal le Alqahwa
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/Mohammed Ameen Al-Momani,
P.O.Box: 11195, 950531

ص.ب  105018 - 88810عمان شارع مصطفي ماجد
العدوان
الصنف
801135

Applicant for
P.O.Box 11195 -950531 Amman-Mustafa
Correspondence
Majed AlEdwan
Trademark
173320
Class
43

من اجل ال بضائع/الخدمات التالية
خدمات المطاعم ,خدمات المقاهي

43

Goods/Services
restaurant services, caf? services

287

تاريخ ايداع الطلب :

26/12/2019

اسم طالب التسجيل:

مايدريكس بيوميديكالز جي ام بي اتش

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

المانيا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

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

شيلتزتورشتراسه  01031 07- 05اسلنجن المانيا

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد
801300

26/12/2019

Date of

الصنف

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات الطبية.
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءEU :
رقم االدعاء581511353 :
تاريخ االدعاء3581/50/51 :
ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللونين األبيض واألحمر وذلك بموجب النموذج
المودع مع الطلب.

Applicant for
Correspondence

44

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173277
Class
44

Trademark

Goods/Services
Medical services.
Priority claim: Claim Country: EU
Claim No.: 018093202
Claim Date: 09/07/2019
The registration of this trademark should be in white and red
colors according to the print filed with the application.
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تاريخ ايداع الطلب :

21/05/2020

اسم طالب التسجيل:

بريستول ـ مايرز سكويب كومباني

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

امريكا
شركة اجنبية

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

اعالن الجريدة الرسمية

21/05/2020

Date of

eaaN tpac lppA:

 515ايست توينتي ناينث ستريت ،فورتينث فلور ،نيويورك
نيويورك  85587الواليات المتحدة االميركية

Bristol-Myers Squibb
Company
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 430 East 29th Street, 14th Floor, New York
New York 10016 USA

سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص.ب 88815 - 155001
عمان /الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

Applicant for
Correspondence

801810

من اجل البضائع/الخدمات التالية
الخدمات الطبية
االدعاء بحق االولوية :بلد االدعاءUS :
رقم االدعاء11051300 :
تاريخ االدعاء3581/88/33 :

الصنف

44

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173195
Class
44

Trademark

Goods/Services
Medical services
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88703275
Claim Date: 22/11/2019

289

Date of

16/06/2020

اعالن الجريدة الرسمية

eaaN tpac lppA:

16/06/2020

: تاريخ ايداع الطلب

بريستول ـ مايرز سكويب كومباني

:اسم طالب التسجيل

امريكا
شركة اجنبية

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

Bristol-Myers Squibb
Company
lpc oapN ty
: UNITED STATES OF AMERICA
Applicant Type
Foreign Company
Applicant Career
Applicant Address 430 East 29th Street, 14th Floor, New York
New York 10016 USA

 نيويورك، فورتينث فلور، ايست توينتي ناينث ستريت515
 الواليات المتحدة االميركية85587 نيويورك

Applicant for
Correspondence

88815 - 155001 ب.سابا وشركاهم للملكيه الفكريه ص
شارع األمير شاكر بن زيد/  الشميساني/عمان

Trademark

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box
840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/
Prince Shaker Bin Zaid Street
173121
Class
44

Goods/Services
Providing medical and pharmaceutical information on the topic
of health issues and health awareness and pharmaceutical
preparations for human use.
Priority claim: Claim Country: US
Claim No.: 88730834
Claim Date: 17/12/2019
The registration of this trademark does not give the owners the
exclusive right to use the the common and descriptive words
whenever appearing differently or separately from the mark.

44

الصنف

801838

عنوان التبليغ

رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
خدمات توفير المعلومات الطبية والصيدالنية حول موضوع المسائل الصحية والوعي الصحي
والمستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري
US : بلد االدعاء:االدعاء بحق االولوية
11015115 :رقم االدعاء
3581/83/80 :تاريخ االدعاء
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفية عندما
.تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة

290

Date of

18/11/2020

اعالن الجريدة الرسمية

pac lppAeaaN t:

Al Nakheel For
Telecommunication
Applications Development
Inc
lpc oapN ty
: JORDAN
Applicant Type
Limited Liability Company
Applicant Career
Applicant Address Amman/148 Queen Rania St., P.O.Box:
360064, 11134
Applicant for
P.O.Box 360064 -11134 Amman/148
Correspondence
Queen Rania St.
Trademark
173075
Class
44

Goods/Services
Dietetic and nutritional consultancy.
the registration of this trade mark does not give owners the
exclusive right to use Ta5sees separately from the mark

18/11/2020

: تاريخ ايداع الطلب

النخيل لبرمجة انظمة االتصاالت

:اسم طالب التسجيل

االردن
م.م.ذ

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

,175575:ب. ص،  شارع الملكة رانيا العبدهللا851/عمان
88815
,175575:ب. ص،  شارع الملكة رانيا العبدهللا851/عمان
88815
44
الصنف
801500

عنوان التبليغ
رقم العالمة التجارية

الخدمات التالية/من اجل البضائع
.استشارات الحمية الغذائية والتغذية
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال كلمه تخسيس بمعزل عن
.العالمة

